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1188
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o adwokaturze
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16,
poz. 124), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu b∏´dów (Dz. U.
Nr 25, poz. 187),
2) ustawà z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o Êwiadczeniach z ubezpieczenia
spo∏ecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U.
Nr 5, poz. 33),
3) ustawà z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 42, poz. 202),
4) ustawà z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U.
Nr 36, poz. 206),
5) ustawà z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17),
6) ustawà z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367),
7) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153),
8) ustawà z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 471 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75,
poz. 853),
9) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),
10) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
11) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym,
art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61
§ 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju sàdów po-

wszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz
w cz´Êci: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U.
Nr 75, poz. 853),
12) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
— Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 39, poz. 439),
13) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
14) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),
15) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01 (Dz. U. Nr 78,
poz. 717)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U.
Nr 123, poz. 1058),
16) ustawà z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez
prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126,
poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),
17) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
18) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),
19) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02 (Dz. U. Nr 34,
poz. 303),
20) ustawà z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62,
poz. 577),
21) ustawà z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy
o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
Nr 202, poz. 2067),
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22) ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1361),
23) ustawà z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205),
24) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
19 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 6/06 (Dz. U. Nr 75,
poz. 529),
25) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571),
26) ustawà z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy
— Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 540),
27) ustawà z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy —
Kodeks post´powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 664),
28) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85,
poz. 571),
29) ustawà z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
— Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),
30) ustawà z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy
— Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U.
Nr 37, poz. 286)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 8 lipca 2009 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 96, 97 ust. 2 i art. 100 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16,
poz. 124), które stanowià:
„Art. 96. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
Nr 13, poz. 96) art. 550 skreÊla si´.”
Art. 97. „2. Aplikanci adwokaccy wpisani na list´
aplikantów przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy odbywajà dwuletnià aplikacj´ adwokackà.”
„Art. 100. 1. Wybory organów izb adwokackich
i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury odb´dà si´ w ciàgu roku od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1983 r.,
z tym ˝e przepisy tej ustawy dotyczàce
zasi∏ku chorobowego oraz art. 8 pkt 1
i art. 9 pkt 1 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 marca 1983 r.”;
3) art. 48 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 42, poz. 202), który stanowi:
„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1987 r., z tym ˝e art. 36 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1988 r.”;
4) art. 31 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 36, poz. 206), który stanowi:
„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1990 r.,
z tym ˝e art. 17 uzyskuje moc od dnia
27 marca 1990 r.”;
5) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17), który stanowi:
„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 1995 r., z tym ˝e przepisy art. 13
ust. 3—8 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 1996 r.”;
6) art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie
ustaw o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym,
o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy —
Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;
7) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:
„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167
i 168, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;
8) art. 10—12, 14 i 16 ustawy z dnia 22 maja 1997 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 471 i Nr 124, poz. 782
oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853), które stanowià:

2. Dotychczasowe organy adwokatury
oraz organy izb adwokackich dzia∏ajà
do czasu ukonstytuowania si´ nowo
wybranych organów.”;

„Art. 10. 1. Spó∏ki Êwiadczàce pomoc prawnà
obowiàzane sà w ciàgu jednego roku
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dostosowaç swojà form´, sk∏ad
osobowy i przedmiot dzia∏alnoÊci do
przepisów tej ustawy albo zakoƒczyç
dzia∏alnoÊç w zakresie Êwiadczenia pomocy prawnej.

2) art. 15 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie
niektórych przepisów o Êwiadczeniach z ubezpieczenia spo∏ecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 5, poz. 33), który stanowi:

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do spó∏ek
z udzia∏em zagranicznym, które Êwiadczà pomoc prawnà, istniejàcych w dniu
1 paêdziernika 1996 r., utworzonych
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1991 r. o spó∏kach z udzia∏em zagranicznym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 26, poz. 143), z tym ˝e termin wykonania obowiàzku dostosowania swojej
formy, sk∏adu osobowego i przedmiotu
dzia∏alnoÊci, z uwzgl´dnieniem art. 11,
albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia pomocy prawnej, wynosi 3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. 1. Spó∏ki z udzia∏em zagranicznym mogà
byç tworzone na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 10 ust. 2, w celu
Êwiadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1) wszyscy wspólnicy (akcjonariusze)
zagraniczni posiadajà uprawnienia
do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego
uzyskane za granicà albo sà spó∏kami z wy∏àcznym udzia∏em takich
osób, a wszyscy wspólnicy polscy sà
radcami prawnymi lub adwokatami,
2) wspólnicy (akcjonariusze) zagraniczni wyka˝à wzajemnoÊç ze strony krajów, w których posiadajà uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu okreÊlonego w pkt 1,
a w przypadku spó∏ek, o których mowa w pkt 1, ze strony krajów ich siedziby.
2. Adwokaci i radcowie prawni mogà
Êwiadczyç pomoc prawnà w ramach
spó∏ek, o których mowa w ust. 1, je˝eli sà wspólnikami lub akcjonariuszami.
Art. 12. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Krajowej Rady Sàdownictwa
odwo∏uje s´dziego, którego ma∏˝onek
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonywa∏ zawód radcy prawnego
w kancelarii radcy prawnego oraz
w spó∏ce jawnej lub cywilnej z wy∏àcznym udzia∏em radców prawnych lub
radców prawnych i adwokatów, albo
w spó∏ce komandytowej, w której komplementariuszami sà wy∏àcznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci takich spó∏ek jest
Êwiadczenie pomocy prawnej, je˝eli po
up∏ywie 3 lat od dnia jej wejÊcia w ˝ycie nadal ten zawód wykonuje.
2. Uprawnienie okreÊlone w art. 61 § 2
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 7,
wobec s´dziego pozostajàcego w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa z osobà wykonujàcà zawód
radcy prawnego, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç wykonane nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”
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„Art. 14. Do osób, które rozpocz´∏y aplikacj´ adwokackà lub radcowskà przed dniem
wejÊcia ustawy w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943
oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:
„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.”;
10) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
11) art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie
ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 39,
poz. 439), które stanowià:
„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw niezakoƒczonych w dniu wejÊcia ustawy
w ˝ycie orzeczeniami Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego wydanymi w drugiej instancji.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
12) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
który stanowi:
„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;
13) art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), który stanowi:
„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

Dziennik Ustaw Nr 146

— 11455 —

Poz. 1188

14) art. 51 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126,
poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), który stanowi:

18) art. 5 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 202, poz. 2067), który stanowi:

„Art. 51. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 13—17, art. 21—41, art. 43,
art. 45 pkt 5 i 6 i art. 46 pkt 4 i 6, które
wchodzà w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.”;

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
19) art. 5, 6, 9 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361
oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1075), które stanowià:

15) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju
sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 5. Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni wpisani na list´ aplikantów przed datà wejÊcia w ˝ycie ustawy, przyst´pujà do
egzaminu zawodowego na dotychczasowych zasadach.

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

Art. 6. 1. W 2005 r. nabór na aplikacj´ adwokackà, w drodze egzaminu konkursowego,
przeprowadzajà okr´gowe rady adwokackie równoczeÊnie w tym samym
dniu w Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie wyznaczonym przez Ministra
SprawiedliwoÊci,
z
zastrze˝eniem
ust. 20. Informacj´ o terminie egzaminu
konkursowego Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza w dzienniku o zasi´gu
ogólnopolskim i Biuletynie Informacji
Publicznej.

16) art. 161 i 163 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), które stanowià:
„Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych w art. 141—158
zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.”
„Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105,
art. 123 pkt 1 i 3, art. 124 i 125,
art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakresie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz
art. 137 ust. 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r., jednak nie
póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej;
2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.,
jednak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.”;
17) art. 10 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie
ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62,
poz. 577), który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

2. Udzia∏ w post´powaniu konkursowym
jest odp∏atny.
3. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie konkursowym wnoszona jest do w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej i stanowi jej
dochód. WysokoÊç op∏aty stanowi równowartoÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´.
4. Naczelna Rada Adwokacka powo∏uje zespó∏ do przygotowania pytaƒ na egzamin konkursowy dla kandydatów na
aplikantów adwokackich, zwany dalej
„zespo∏em”.
5. W sk∏ad zespo∏u wchodzi pi´ç osób,
w tym przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci oraz wyznaczony cz∏onek Naczelnej Rady Adwokackiej jako przewodniczàcy zespo∏u.
6. Przewodniczàcy zespo∏u kieruje pracami zespo∏u oraz okreÊla tryb pracy zespo∏u.
7. Obs∏ug´ administracyjno-technicznà zespo∏u zapewnia Naczelna Rada Adwokacka.
8. Koszty przygotowania pytaƒ oraz obs∏ugi zespo∏u ponoszà okr´gowe rady adwokackie.
9. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka mo˝e
zg∏aszaç zespo∏owi, za poÊrednictwem
przewodniczàcego zespo∏u, propozycje
pytaƒ konkursowych.
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10. Zespó∏ przygotowuje jeden zestaw pytaƒ w formie testu wyboru.
11. Przewodniczàcy zespo∏u zapewni poufnoÊç przy przygotowywaniu, przechowywaniu i przekazywaniu pytaƒ w∏aÊciwym komisjom.
12. Okr´gowa rada adwokacka powo∏uje
komisj´ konkursowà do przeprowadzenia egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów adwokackich,
zwanà dalej „komisjà”.
13. W sk∏ad komisji wchodzi trzech adwokatów, b´dàcych cz∏onkami danej izby
adwokackiej, oraz dwóch przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci.
14. Przedstawicielem Ministra SprawiedliwoÊci mo˝e byç tak˝e, po wyra˝eniu
zgody, s´dzia albo s´dzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokurator
w stanie spoczynku.
15. Minister SprawiedliwoÊci wyznacza
przewodniczàcego komisji spoÊród
swoich przedstawicieli.
16. Je˝eli wymaga tego potrzeba wynikajàca z liczby kandydatów zg∏aszajàcych
si´ do egzaminu konkursowego, okr´gowa rada adwokacka powo∏uje odpowiednio wi´kszà liczb´ komisji, przy
zastosowaniu
zasad
okreÊlonych
w ust. 12—15.
17. Za udzia∏ w pracach zespo∏u i komisji
przys∏uguje wynagrodzenie.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 17, dla przedstawicieli Ministra
SprawiedliwoÊci ustala si´ w wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego
cz∏onkom komisji egzaminacyjnej za
przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta sàdowego i prokuratorskiego, a koszty wynagrodzenia pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu pozostajàcej w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.
19. Okr´gowa rada adwokacka ponosi
koszty zwiàzane z dzia∏aniem komisji
oraz zapewnia jej obs∏ug´ administracyjno-technicznà.
20. Okr´gowa rada adwokacka zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w swojej siedzibie og∏oszenie o egzaminie konkursowym, nie póêniej ni˝
75 dni przed dniem rozpocz´cia egzaminu konkursowego.
21. Termin zg∏aszania si´ kandydatów do
egzaminu
konkursowego
wynosi
45 dni od dnia og∏oszenia o egzaminie
konkursowym, o którym mowa
w ust. 20.
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22. Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymogów
formalnych okreÊlonych w art. 75c
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
dziekan okr´gowej rady adwokackiej
wzywa kandydata listem poleconym do
usuni´cia braków w terminie 7 dni
z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie tych braków spowoduje pozostawienie zg∏oszenia bez rozpoznania.
23. O pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania okr´gowa rada adwokacka zawiadamia kandydata pisemnie, za poÊwiadczeniem odbioru.
24. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata op∏aty za udzia∏ w egzaminie
konkursowym, dziekan okr´gowej rady
adwokackiej wzywa go, w trybie okreÊlonym w ust. 22, do uiszczenia tej op∏aty w terminie 7 dni.
25. Je˝eli kandydat pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 24, nie uiÊci∏
op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym, okr´gowa rada adwokacka podejmuje uchwa∏´ o zwrocie zg∏oszenia.
Od uchwa∏y tej przys∏uguje odwo∏anie
do Naczelnej Rady Adwokackiej.
26. Je˝eli kandydat nie spe∏nia warunków
okreÊlonych w art. 65 pkt 1—3 ustawy,
o której mowa w art. 1, lub zg∏oszenie
zosta∏o z∏o˝one po terminie, o którym
mowa w ust. 21, okr´gowa rada adwokacka podejmuje uchwa∏´ odmawiajàcà dopuszczenia kandydata do udzia∏u
w egzaminie konkursowym. Od
uchwa∏y tej przys∏uguje odwo∏anie do
Naczelnej Rady Adwokackiej.
27. W 2005 r. do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikacj´ adwokackà stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 75a ust. 3, art. 75g—75i oraz
art. 75j ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1.”
„Art. 9. Aplikacje adwokacka, radcowska i notarialne rozpocz´te w 2005 r. ulegajà odpowiedniemu skróceniu, tak aby egzaminy:
adwokacki,
radcowski
i
notarialny
w 2009 r. odby∏y si´ w terminach okreÊlonych w ustawach, o których mowa odpowiednio w art. 1—3.
Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie 14 dni od dnia
og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1:
a) pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego
w art. 66 ust. 1a,
b) pkt 14 w zakresie dodawanego
art. 75a ust. 1, 2, 4 i 5,
c) pkt 15 w zakresie dodawanych
art. 75b, 75c ust. 1 i ust. 3—9,
art. 75d—75f, art. 75j ust. 2 i 3,
d) pkt 19 i 20,
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2) art. 2:
a) pkt 6 lit. b,
b) pkt 16 w zakresie dodawanych art. 331
ust. 1, 2, 4 i 5, art. 332, art. 333 ust. 1
i ust. 3—9, art. 334—336 i art. 3310
ust. 2 i 3,

24) art. 10 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie
ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),
który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjàtkiem:
1) art. 126 § 6, 1311 § 3, 50531 § 6, 783
§ 5 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, art. 17b ustawy, o której mowa
w art. 5 oraz art. 7 niniejszej ustawy,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

c) pkt 19 i 20,
3) art. 3:
a) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 12
§ 2,
b) pkt 16 w zakresie dodawanych
art. 71b § 1, 2, 4 i 5, art. 71c, art. 71d
§ 1 i § 3—9, art. 71e—71g, art. 71k § 2
i 3,

2) art. 2—4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4
pkt 3, art. 85 ust. 1 pkt 19 ustawy,
o której mowa w art. 5 oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2009 r.”;

c) pkt 19 i 20,
4) art. 4 pkt 2 i 3
— stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r.”;
20) art. 86 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), który stanowi:

25) art. 6—9, 11, 14, 15 i 18 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych oraz ustawy — Prawo
o notariacie (Dz. U. Nr 37, poz. 286), które stanowià:
„Art. 6. Post´powania w sprawach wniesionych
do Ministra SprawiedliwoÊci na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i niezakoƒczone do dnia
wejÊcia w ˝ycie tej ustawy prowadzone sà
na dotychczasowych zasadach.

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 marca 2006 r., z wyjàtkiem:
1) art. 84 i 85, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia;
2) rozdzia∏ów 5—7 oraz art. 72, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

Art. 7. W sprawie o wznowienie post´powania
zakoƒczonego ostatecznà decyzjà Ministra
SprawiedliwoÊci wydanà na podstawie
art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w zwiàzku
z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, organem w∏aÊciwym jest
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

21) art. 67 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571), który stanowi:
„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r., z wyjàtkiem:

Art. 8. W sprawie o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji Ministra SprawiedliwoÊci wydanej na
podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68
ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, organem
w∏aÊciwym jest Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej.

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) (uchylony);
3) (utraci∏ moc).”;
22) art. 4 i 5 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie
ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), które stanowià:
„Art. 4. Post´powanie dyscyplinarne wszcz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy toczy
si´ do koƒca post´powania w danej instancji wed∏ug przepisów dotychczasowych.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;
23) art. 6 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 664), który
stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
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Art. 9. W sprawach, o których mowa w art. 154
i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.a)), dotyczàcych ostatecznej decyzji
Ministra SprawiedliwoÊci wydanej na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 68 ust. 6a w zwiàzku z art. 79 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy organem w∏aÊciwym jest
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.”
———————
a)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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„Art. 11. Przepisu art. 76b ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, nie stosuje si´ do aplikantów adwokackich, którzy rozpocz´li aplikacj´ przed dniem 10 wrzeÊnia 2005 r.”
„Art. 14. Aplikacje adwokacka i radcowska rozpocz´te na podstawie przepisów dotychczasowych trwajà trzy lata i szeÊç miesi´cy.
Art. 15. 1. Okr´gowe rady adwokackie w 2009 r.
przeprowadzajà egzamin adwokacki
dla aplikantów adwokackich, którzy
zdali egzamin konkursowy w dniu
10 grudnia 2005 r. i rozpocz´li aplikacj´
przed dniem 1 paêdziernika 2006 r.
2. Celem egzaminu adwokackiego jest
sprawdzenie przygotowania osoby
przyst´pujàcej do tego egzaminu do
samodzielnego i nale˝ytego wykonywania zawodu adwokata, w tym wiedzy oraz jej praktycznego zastosowania, w szczególnoÊci z zakresu prawa
cywilnego, post´powania cywilnego,
rodzinnego i opiekuƒczego, karnego,
post´powania karnego, karnego skarbowego, wykroczeƒ, pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, gospodarczego,
spó∏ek prawa handlowego, administracyjnego, post´powania administracyjnego, finansowego, konstytucyjnego, europejskiego oraz ustrojów
sàdów, samorzàdu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.
3. Zasady zdawania egzaminu adwokackiego dla aplikantów, o których mowa
w ust. 1, w szczególnoÊci zakres egzaminu przy uwzgl´dnieniu ust. 2, sposób jego przeprowadzenia, sposób
oceny oraz sposób przygotowania pytaƒ i zadaƒ na egzamin, ustali Naczelna
Rada Adwokacka w drodze uchwa∏y.
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4. Udzia∏ w egzaminie adwokackim jest
odp∏atny.
5. Op∏ata za udzia∏ w egzaminie adwokackim jest wnoszona do w∏aÊciwej
okr´gowej rady adwokackiej i stanowi
jej przychód. Okr´gowa rada adwokacka ustala wysokoÊç op∏aty za egzamin
w drodze uchwa∏y.
6. Okr´gowa rada adwokacka powo∏uje
w drodze uchwa∏y komisj´ egzaminacyjnà do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, zwanà dalej „komisjà”, i wyznacza jej przewodniczàcego.
W przypadku du˝ej liczby osób przyst´pujàcych do egzaminu adwokackiego okr´gowa rada adwokacka mo˝e
powo∏aç wi´cej ni˝ jednà komisj´.
7. W sk∏ad komisji wchodzi przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci.
8. Za udzia∏ w pracach komisji przys∏uguje wynagrodzenie.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 8, dla przedstawicieli Ministra
SprawiedliwoÊci ustala si´ w wysokoÊci miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu okr´gowego w pierwszej stawce awansowej,
a koszty wynagrodzenia pokrywane sà
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.
10. Okr´gowa rada adwokacka ponosi
koszty zwiàzane z dzia∏aniem komisji
oraz zapewnia jej obs∏ug´ administracyjno-technicznà.”
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”.
Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. (poz. 1188)

USTAWA
z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Adwokatura powo∏ana jest do udzielania
pomocy prawnej, wspó∏dzia∏ania w ochronie praw
i wolnoÊci obywatelskich oraz w kszta∏towaniu i stosowaniu prawa.
2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach
samorzàdu zawodowego.
3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiàzków
zawodowych podlega tylko ustawom.
4. Tytu∏ zawodowy „adwokat” podlega ochronie
prawnej.
Art. 2. Adwokatur´ stanowi ogó∏ adwokatów
i aplikantów adwokackich.
Art. 3. 1.1) Zadaniem samorzàdu zawodowego adwokatury jest:

1a. (utraci∏ moc).3)
2. Pomoc prawna Êwiadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.
3. Przez jednostk´ organizacyjnà rozumie si´ organ paƒstwowy lub samorzàdowy, osob´ prawnà, organizacj´ spo∏ecznà lub politycznà oraz inny podmiot
nieposiadajàcy osobowoÊci prawnej.
Art. 4a. 1.4) Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spó∏ce
cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy
czym wspólnikami w spó∏kach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spó∏ce komandytowej mogà byç wy∏àcznie adwokaci lub adwokaci
i radcowie prawni, a tak˝e prawnicy zagraniczni wykonujàcy sta∏à praktyk´ na podstawie ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z póên. zm.5)), a wy∏àcznym
przedmiotem dzia∏alnoÊci takich spó∏ek jest Êwiadczenie pomocy prawnej.
2. (uchylony).6)

1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadaƒ adwokatury;

Art. 4b. 1. Adwokat nie mo˝e wykonywaç zawodu:
2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;
1) je˝eli pozostaje w stosunku pracy;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata;
4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kszta∏cenie
aplikantów adwokackich;
5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz
dba∏oÊç o ich przestrzeganie;

2) (uchylony);7)
3) je˝eli zosta∏ uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;
———————
3)

6) sprawowanie zarzàdu majàtkiem samorzàdu adwokackiego i rozporzàdzanie nim.
2.2) Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór
nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu w zakresie i formach
okreÊlonych ustawà.
Art. 4. 1. Zawód adwokata polega na Êwiadczeniu
pomocy prawnej, a w szczególnoÊci na udzielaniu porad prawnych, sporzàdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wyst´powaniu przed sàdami i urz´dami.

4)

5)

6)

———————
1)

2)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 marca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 540), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 czerwca 2007 r.
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

7)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 wrzeÊnia 2005 r.; utraci∏ moc z dniem
31 grudnia 2006 r. na podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt K 6/06
(Dz. U. Nr 75, poz. 529).
W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 126, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 lutego 2003 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240
i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147,
poz. 1028 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.
Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 10 wrzeÊnia 2005 r.
Przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy — Prawo o notariacie (Dz. U.
Nr 37, poz. 286), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 marca
2009 r.
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4) je˝eli zosta∏ ubezw∏asnowolniony;
5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynnoÊci zawodowych.
2. (uchylony).8)
3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Poz. 1188

4.9) Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie dotyczy informacji udost´pnianych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505, z póên. zm.10)) — w zakresie okreÊlonym tymi przepisami.

Art. 4c. 1. O trwa∏ej niezdolnoÊci do wykonywania
zawodu orzeka okr´gowa rada adwokacka.

Art. 7. 1. Adwokat podczas i w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków zawodowych korzysta z ochrony
prawnej podobnie jak s´dzia i prokurator.

2. Uchwa∏a zapada po wys∏uchaniu adwokata i jego pe∏nomocnika ustanowionego spoÊród adwokatów oraz po zaznajomieniu si´ z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Okr´gowa rada adwokacka wyznacza pe∏nomocnika z urz´du, je˝eli adwokat go nie
ustanowi.

2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli strój urz´dowy adwokatów bioràcych
udzia∏ w rozprawach sàdowych, uwzgl´dniajàc uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sàdu
i utrwalonej tradycji.

3. W razie wszcz´cia post´powania o stwierdzenie
trwa∏ej niezdolnoÊci do wykonywania zawodu, okr´gowa rada adwokacka mo˝e zawiesiç adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynnoÊci zawodowych. To
samo uprawnienie przys∏uguje okr´gowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zosta∏o
wszcz´te post´powanie o ubezw∏asnowolnienie.
Art. 4d. 1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu
czynnoÊci zawodowych nie mo˝e wyst´powaç przed
sàdami lub organami paƒstwowymi i samorzàdowymi. W okresie zawieszenia adwokat mo˝e wykonywaç
inne czynnoÊci, na które uzyska∏ zezwolenie dziekana.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów
samorzàdu adwokackiego nie przys∏uguje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynnoÊci zawodowych.
Art. 5. Adwokat przed rozpocz´ciem wykonywania
czynnoÊci zawodowych sk∏ada wobec dziekana Êlubowanie treÊci nast´pujàcej:
„Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pracy adwokata przyczyniaç si´ ze wszystkich si∏ do ochrony praw
i wolnoÊci obywatelskich oraz umacniania porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzki
swe wype∏niaç gorliwie, sumiennie i zgodnie
z przepisami prawa, zachowaç tajemnic´ zawodowà, a w post´powaniu swoim kierowaç si´ zasadami godnoÊci, uczciwoÊci, s∏usznoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.”.

Art. 8. 1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolnoÊci s∏owa i pisma w granicach okreÊlonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.
2. Nadu˝ycie tej wolnoÊci, stanowiàce Êciganà
z oskar˝enia prywatnego zniewag´ lub znies∏awienie
strony, jej pe∏nomocnika lub obroƒcy, kuratora,
Êwiadka, bieg∏ego lub t∏umacza, podlega Êciganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.
Art. 8a. 1. Adwokat podlega obowiàzkowemu
ubezpieczeniu od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 1.
2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów niewykonujàcych zawodu.
3.11) Okr´gowa rada adwokacka w∏aÊciwa ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania adwokata jest obowiàzana do przeprowadzania kontroli spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spe∏nienie tego obowiàzku ustala si´ na
podstawie okazanej przez adwokata polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajàcego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez
zak∏ad ubezpieczeƒ.
———————
9)

Art. 6. 1. Adwokat obowiàzany jest zachowaç w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzia∏ si´ w zwiàzku
z udzielaniem pomocy prawnej.
10)

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie mo˝e byç ograniczony w czasie.
3. Adwokata nie mo˝na zwolniç od obowiàzku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedzia∏ si´ udzielajàc pomocy prawnej lub
prowadzàc spraw´.
———————
8)

Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

11)

Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 577), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 15 maja 2004 r.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341.
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy — Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 202,
poz. 2067), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2004 r.
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4.11) Minister SprawiedliwoÊci nadzoruje wykonywanie przez okr´gowe rady adwokackie zadaƒ okreÊlonych w ust. 3. Dziekani okr´gowych rad adwokackich obowiàzani sà do sk∏adania Ministrowi SprawiedliwoÊci raz w roku, w terminie do dnia 15 marca,
sprawozdaƒ z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Art. 8b.12) Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa w art. 8a, termin
powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadaƒ.
Art. 9. 1. Organami adwokatury sà: Krajowy Zjazd
Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wy˝szy Sàd
Dyscyplinarny oraz Wy˝sza Komisja Rewizyjna.

Poz. 1188

2. Termin do wniesienia Êrodków odwo∏awczych
przewidzianych w ustawie wynosi czternaÊcie dni od
dnia dor´czenia orzeczenia lub uchwa∏y.
Art. 13. Naczelna Rada Adwokacka sk∏ada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe.
Art. 13a.13) Organy adwokatury oraz organy izb
adwokackich przesy∏ajà Ministrowi SprawiedliwoÊci
odpis ka˝dej uchwa∏y w terminie 21 dni od daty jej
podj´cia.
Art. 14. 1.14) Minister SprawiedliwoÊci zwraca si´
do Sàdu Najwy˝szego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwa∏ organów adwokatury i organów izb adwokackich w terminie 3 miesi´cy od dnia ich dor´czenia. Je˝eli zaskar˝ona uchwa∏a ra˝àco narusza prawo,
termin ten wynosi 6 miesi´cy.

Art. 10. Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespo∏y adwokackie majà osobowoÊç prawnà.

2.14) Sàd Najwy˝szy utrzymuje zaskar˝onà
uchwa∏´ w mocy lub uchyla uchwa∏´ i przekazuje
spraw´ do ponownego rozpoznania w∏aÊciwemu organowi adwokatury albo organowi izby adwokackiej,
ustalajàc wytyczne co do sposobu jej za∏atwienia.
Skarg´ spóênionà Sàd Najwy˝szy pozostawia bez
rozpoznania.

Art. 11. 1. Wybory do organów adwokatury oraz
organów izb adwokackich i zespo∏ów adwokackich
odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyla sprzecznà
z prawem uchwa∏´ zgromadzenia izby, w terminie
6 miesi´cy od daty jej dor´czenia.

2. Kadencja organów adwokatury, organów izb
adwokackich i zespo∏ów adwokackich trwa trzy lata,
jednak˝e sà one obowiàzane dzia∏aç do czasu ukonstytuowania si´ nowo wybranych organów.

Art. 15. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç
si´ do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej Rady Adwokackiej o podj´cie uchwa∏y w okreÊlonej sprawie nale˝àcej do ich w∏aÊciwoÊci. Uchwa∏a
Naczelnej Rady Adwokackiej powinna byç podj´ta
w terminie jednego miesiàca.

2. Cz∏onkami organów adwokatury mogà byç tylko adwokaci.

3. W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
i w prezydiach okr´gowych rad adwokackich nie mo˝na sprawowaç tej samej funkcji d∏u˝ej ni˝ przez dwie
nast´pujàce po sobie kadencje. Ograniczenie to odnosi si´ tak˝e do kierowników zespo∏ów adwokackich,
z tym jednak ˝e w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie zespo∏u mo˝e wybraç kierownika zespo∏u na nast´pnà kadencj´.
4. Poszczególni cz∏onkowie organów, o których
mowa w ust. 1, mogà byç odwo∏ani przed up∏ywem
kadencji przez organ, który ich wybra∏.
5. Nie mo˝na ∏àczyç mandatów ustawowych organów samorzàdu adwokackiego. Ograniczenie to nie
dotyczy kierownika zespo∏u adwokackiego.
Art. 12. 1. Uchwa∏y organów adwokatury, organów izb adwokackich i organów zespo∏ów adwokackich, dotyczàce bezpoÊrednio poszczególnych osób,
powinny zawieraç uzasadnienia faktyczne i prawne.
———————
12)

W brzmieniu ustalonym przez art. 141 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Art. 16. 1. Op∏aty za czynnoÊci adwokackie ustala
umowa z klientem.
2.15) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady
Radców Prawnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏at za czynnoÊci adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci, stanowiàcych podstaw´ do zasàdzenia przez sàdy kosztów zast´pstwa
prawnego i kosztów adwokackich, majàc na wzgl´dzie, ˝e ustalenie op∏aty wy˝szej ni˝ stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nieprzekraczajàcej
szeÊciokrotnoÊci tej stawki, mo˝e byç uzasadnione rodzajem i zawi∏oÊcià sprawy oraz niezb´dnym nak∏adem pracy adwokata.
———————
13)
14)
15)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
5 paêdziernika 2002 r.
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3.15) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady
Radców Prawnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawki minimalne za czynnoÊci adwokackie, o których
mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie rodzaj i zawi∏oÊç
sprawy oraz wymagany nak∏ad pracy adwokata.
DZIA¸ II
Wykonywanie zawodu adwokata
Art. 17. Zespó∏ adwokacki jest jednostkà organizacyjnà adwokatury.
Art. 18. 1. Cz∏onkiem zespo∏u adwokackiego mo˝e
byç tylko osoba wpisana na list´ adwokatów.
2. O przyj´ciu do zespo∏u decyduje zebranie zespo∏u adwokackiego.

Poz. 1188

2. Zasi∏ek chorobowy dla adwokatów — cz∏onków
zespo∏ów jest wyp∏acany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych poczàwszy od pierwszego dnia niezdolnoÊci do pracy.
3. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne op∏acajà zespo∏y adwokackie, spó∏ki jawne, partnerskie lub komandytowe, o których mowa w art. 4a ust. 1. Adwokaci wykonujàcy zawód w kancelariach adwokackich
lub w spó∏kach cywilnych op∏acajà sk∏adki osobiÊcie.
4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla wysokoÊç sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne oraz
zasady ustalania podstawy wymiaru tych sk∏adek
i tryb ich op∏acania.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Adwokackiej, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla:

Art. 19. (uchylony).16)

1) (uchylony);22)

Art. 20. (uchylony).17)

2) zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania zawodu adwokackiego w kancelariach indywidualnych przed dniem 1 stycznia 1966 r. — przy ustalaniu uprawnieƒ emerytalnych.

Art. 21. 1. (uchylony).18)
2. (uchylony).18)
3.19) Adwokat Êwiadczy pomoc prawnà z urz´du
w okr´gu sàdu rejonowego, w którym wyznaczy∏ swojà siedzib´ zawodowà. Przepis art. 71c stosuje si´ odpowiednio.

6. (uchylony).23)
Art. 25. 1. Umow´ z klientem zawiera kierownik
zespo∏u adwokackiego w imieniu zespo∏u; pe∏nomocnictwa klient udziela adwokatowi.

Art. 22. (uchylony).20)
Art. 23. Adwokat — cz∏onek zespo∏u ma prawo do:
1) udzia∏u w pracach i w dochodzie zespo∏u, z wyjàtkiem okresu niezdolnoÊci do pracy spowodowanej chorobà lub macierzyƒstwem;
2) corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego.
Art. 24.21) 1. Adwokaci — cz∏onkowie zespo∏ów
i ich rodziny majà na równi z pracownikami prawo do
Êwiadczeƒ z tytu∏u ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyƒstwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz
z tytu∏u powszechnego zaopatrzenia emerytalnego
pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu
prawa do Êwiadczeƒ i ich wysokoÊci prac´ w zespo∏ach traktuje si´ jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie — jako wynagrodzenie z tytu∏u zatrudnienia.
———————
16)

17)
18)
19)
20)
21)

Przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75,
poz. 471), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia
1997 r.
Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Przez art. 45 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Zgodnie z art. 170 pkt 8 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U.
Nr 28, poz. 153), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r., art. 24 utraci∏ moc w zakresie uregulowanym
przez t´ ustaw´.

2. Kierownik zespo∏u uwzgl´dnia ˝yczenia klienta
co do wyboru adwokata, chyba ˝e uzasadnione
wzgl´dy uniemo˝liwiajà temu adwokatowi udzielenie
pomocy prawnej.
3. W wypadku gdy adwokat prowadzàcy spraw´
nie mo˝e wziàç osobiÊcie udzia∏u w rozprawie lub wykonaç osobiÊcie poszczególnych czynnoÊci w sprawie, mo˝e on udzieliç substytucji.
Art. 26. Kierownik zespo∏u wyznacza z urz´du zast´pc´ dla adwokata niemajàcego mo˝noÊci prowadzenia sprawy czasowo lub trwale albo skreÊlonego
z listy adwokatów. Decyzja kierownika zespo∏u stanowi upowa˝nienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna mieç form´ pisemnà.
Art. 27. 1. Adwokat mo˝e wypowiedzieç pe∏nomocnictwo po uzyskaniu zgody kierownika zespo∏u.
2. Adwokat, wypowiadajàc pe∏nomocnictwo, zawiadamia o tym zainteresowane organy; jest tak˝e
obowiàzany jeszcze przez dwa tygodnie pe∏niç swe
obowiàzki, je˝eli nie nastàpi∏o wczeÊniejsze obj´cie
sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta.
———————
22)

23)

Przez art. 14 lit. b ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 36, poz. 206), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od
dnia 1 stycznia 1990 r.
Przez art. 44 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 marca 1995 r.
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Art. 28. 1. Adwokat mo˝e odmówiç udzielenia pomocy prawnej tylko z wa˝nych powodów, o których
informuje zainteresowanego. WàtpliwoÊci co do
udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej
rozstrzyga okr´gowa rada adwokacka, a w wypadkach
niecierpiàcych zw∏oki — dziekan.
2. W sprawach, w których pomoc prawna ma
z mocy przepisów prawa nastàpiç z urz´du, zwolniç
adwokata od udzielenia tej pomocy mo˝e tylko organ,
który go wyznaczy∏.
Art. 29. 1. Koszty nieop∏aconej pomocy prawnej
udzielonej z urz´du ponosi Skarb Paƒstwa.
2.24) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady ponoszenia
kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem
sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiàcych podstaw´ ich ustalania oraz maksymalnej wysokoÊci op∏at za udzielonà pomoc.
Art. 30. Organami zespo∏u adwokackiego sà:
1) zebranie zespo∏u;
2) kierownik zespo∏u;
3) komisja rewizyjna w zespo∏ach liczàcych wi´cej
ni˝ 12 cz∏onków, a w zespo∏ach mniejszych, je˝eli
zostanie ona powo∏ana uchwa∏à zebrania zespo∏u.
Art. 31. 1. Do zakresu dzia∏ania zebrania zespo∏u
nale˝y w szczególnoÊci:
1) ocena pracy zawodowej cz∏onków zespo∏u i aplikantów adwokackich;
2) wybór kierownika, a w miar´ potrzeby tak˝e jego
zast´pcy;
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ciwko wyborowi kierownika lub zast´pcy kierownika
i zarzàdziç ponowne wybory w terminie miesi´cznym.
Sprzeciw dotyczàcy tego samego adwokata mo˝e byç
zg∏oszony tylko jeden raz.
Art. 32. 1. Do wa˝noÊci uchwa∏y zebrania zespo∏u
wymagana jest obecnoÊç co najmniej dwóch trzecich
ogólnej liczby cz∏onków zespo∏u, przy czym uchwa∏y
w sprawach wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 2, 3, 7
i 9 zapadajà tylko wi´kszoÊcià co najmniej dwóch
trzecich g∏osów cz∏onków zespo∏u obecnych na zebraniu.
2. Od uchwa∏ zebrania zespo∏u s∏u˝y odwo∏anie do
okr´gowej rady adwokackiej. Od uchwa∏y okr´gowej
rady adwokackiej odwo∏anie nie przys∏uguje.
Art. 33. Okr´gowa rada adwokacka uchyla lub
zmienia uchwa∏´ zebrania zespo∏u adwokackiego
sprzecznà z prawem.
Art. 34. 1. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e odwo∏aç kierownika zespo∏u lub jego zast´pc´, je˝eli zaniedbujà lub naruszajà swe obowiàzki.
2. W razie odwo∏ania kierownika zespo∏u okr´gowa rada adwokacka powierza czasowo wykonywanie
czynnoÊci kierownika jednemu z cz∏onków zespo∏u,
któremu nie wolno odmówiç przyj´cia tych obowiàzków.
3. W wypadku okreÊlonym w ust. 2 wybory kierownika zespo∏u odbywajà si´ w terminie wyznaczonym przez okr´gowà rad´ adwokackà, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu jednego miesiàca od uprawomocnienia si´ uchwa∏y odwo∏ujàcej kierownika. Odwo∏anie wy∏àcza osob´, której dotyczy, z ponownego wyboru.

3) odwo∏anie kierownika lub jego zast´pcy przed
up∏ywem kadencji;

Art. 35. Rozwiàzanie zespo∏u nast´puje na podstawie uchwa∏y zebrania zespo∏u lub uchwa∏y okr´gowej
rady adwokackiej.

4) kontrola
dzia∏alnoÊci
kierownika
zespo∏u,
a zw∏aszcza badanie i zatwierdzanie jego sprawozdaƒ;

Art. 36.25) Okr´gowa rada adwokacka dokonuje
wizytacji:

5) wybór komisji rewizyjnej;

1) zespo∏ów adwokackich;

6) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków
zespo∏u;

2) kancelarii adwokackich;

7) przyjmowanie nowych cz∏onków, wypowiadanie
cz∏onkostwa w zespole i wykluczanie z zespo∏u;

4) adwokatów w spó∏kach z udzia∏em adwokatów,
radców prawnych i prawników zagranicznych
wpisanych na list´ prawników zagranicznych;

8) podejmowanie uchwa∏y w sprawie zmiany lokalu
zespo∏u;
9) podejmowanie uchwa∏y w sprawie likwidacji zespo∏u.
2. W ciàgu miesiàca od daty dor´czenia uchwa∏
zespo∏u przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okr´gowa rada
adwokacka mo˝e zg∏osiç uzasadniony sprzeciw prze———————
24)

W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 15, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
5 paêdziernika 2002 r.

3) spó∏ek z wy∏àcznym udzia∏em adwokatów;

5) prawników zagranicznych wpisanych na list´
prawników zagranicznych, prowadzonà przez
okr´gowà rad´ adwokackà.
Art. 37. Przepisy dzia∏u niniejszego stosuje si´ odpowiednio do adwokatów wykonujàcych zawód
w kancelarii adwokackiej oraz w spó∏kach, o których
mowa w art. 4a ust. 1.
———————
25)

W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 37a. 1. Adwokat wykonujàcy zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spó∏kach, o których mowa
w art. 4a ust. 1, obowiàzany jest zapewniç zast´pstwo
w przypadku urlopu lub innej przemijajàcej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie dozna∏y uszczerbku.

1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;

2. Dziekan wyznacza z urz´du zast´pc´ adwokata,
o którym mowa w ust. 1, niemajàcego czasowo lub
trwale mo˝liwoÊci wykonywania zawodu, jak równie˝
w wypadku skreÊlenia z listy adwokatów. Decyzja
dziekana stanowi upowa˝nienie adwokata do prowadzenia spraw i powinna mieç form´ pisemnà.

3) uchwalanie bud˝etu izby i ustalanie wysokoÊci
sk∏adek rocznych na potrzeby izby;

Art. 37b.26) 1. Dane do sk∏adania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego post´powania
upominawczego sà udzielane adwokatom po z∏o˝eniu
stosownego wniosku za poÊrednictwem w∏aÊciwej
okr´gowej rady adwokackiej.
2. Dopuszcza si´ równie˝ komunikowanie si´ adwokata z sàdem w elektronicznym post´powaniu
upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocà
wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 z∏o˝one do w∏aÊciwej okr´gowej rady
adwokackiej b´dà przesy∏ane w∏aÊciwemu sàdowi
wraz z potwierdzeniem udzia∏u (zrzeszenia) adwokata
we w∏aÊciwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzajàce
komunikowaç si´ z sàdem w sposób wskazany
w ust. 2 zawiadamiajà o tym sàd za poÊrednictwem
w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej, podajàc dane
do weryfikacji podpisu elektronicznego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, w∏aÊciwa
okr´gowa rada adwokacka przesy∏a sàdowi w terminie 14 dni od daty z∏o˝enia wniosku.
DZIA¸ III
Izby adwokackie
Art. 38. Izb´ adwokackà stanowià adwokaci i aplikanci adwokaccy, majàcy siedzib´ zawodowà na terenie izby, której zasi´g terytorialny okreÊla Naczelna
Rada Adwokacka, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci
podzia∏ terytorialny administracji sàdowej.

2) wybór dziekana, prezesa sàdu dyscyplinarnego,
przewodniczàcego komisji rewizyjnej oraz cz∏onków i zast´pców cz∏onków okr´gowej rady adwokackiej, sàdu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;

4) (utraci∏ moc);27)
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci okr´gowej rady adwokackiej;
6) zatwierdzanie — po wys∏uchaniu wniosków komisji rewizyjnej — zamkni´ç rachunkowych i udzielanie okr´gowej radzie adwokackiej absolutorium;
7) podejmowanie innych uchwa∏.
Art. 41. 1. Zwyczajne zgromadzenie izby — zwo∏ywane przez okr´gowà rad´ adwokackà — odbywa si´
raz do roku.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwo∏uje si´ na ˝àdanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okr´gowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej
trzeciej adwokatów cz∏onków izby. Zgromadzenie
zwo∏uje si´ w ciàgu szeÊciu tygodni od zg∏oszenia ˝àdania.
Art. 42. 1. Okr´gowa rada adwokacka sk∏ada si´
z dziekana, pi´ciu do pi´tnastu cz∏onków i z dwóch do
czterech zast´pców cz∏onków.
2. Prezesowi sàdu dyscyplinarnego i przewodniczàcemu komisji rewizyjnej przys∏uguje prawo do
uczestnictwa w posiedzeniach okr´gowej rady adwokackiej.
Art. 43. 1. Okr´gowa rada adwokacka wybiera ze
swego grona jednego lub dwóch wicedziekanów, sekretarza, w razie potrzeby zast´pc´ sekretarza, skarbnika i rzecznika dyscyplinarnego, którzy ∏àcznie z dziekanem stanowià prezydium rady. Ponadto okr´gowa
rada adwokacka wyznacza — spoÊród adwokatów —
zast´pców rzecznika dyscyplinarnego oraz powo∏uje
przewodniczàcego i cz∏onków zespo∏u wizytatorów.
2. Prezydium przygotowuje posiedzenia rady.

Art. 39. Organami izby adwokackiej sà:
1) zgromadzenie izby sk∏adajàce si´ z adwokatów
wykonujàcych zawód oraz delegatów pozosta∏ych
adwokatów;
2) okr´gowa rada adwokacka;
3) sàd dyscyplinarny;
4) komisja rewizyjna.
Art. 40. Do zakresu dzia∏ania zgromadzenia izby
adwokackiej nale˝y:
———————
26)

Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),
który wejdzie w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2009 r.

Art. 44. 1. Do zakresu dzia∏ania okr´gowej rady adwokackiej nale˝à wszystkie sprawy adwokatury, których za∏atwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespo∏ów adwokackich lub organom paƒstwowym.
2. Do zakresu dzia∏ania okr´gowej rady adwokackiej nale˝y wyst´powanie do organów rejestrowych
lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszcz´cie post´powania o wykreÊlenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie pomocy
prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.
———————
27)

Z dniem 4 marca 2004 r. zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u
Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02
(Dz. U. Nr 34, poz. 303).
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3. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e zawiesiç
w czynnoÊciach zawodowych, do czasu uiszczenia nale˝noÊci, adwokata, który zalega — pomimo wezwania — z zap∏atà sk∏adki d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.
Art. 45. 1. Do wa˝noÊci uchwa∏y okr´gowej rady
adwokackiej wymagana jest obecnoÊç co najmniej
po∏owy cz∏onków, w tym dziekana lub wicedziekana.
2. Uchwa∏a okr´gowej rady adwokackiej zapada
wi´kszoÊcià g∏osów; w razie równoÊci g∏osów przewa˝a g∏os przewodniczàcego.
3. Uchwa∏y w sprawach osobowych zapadajà
w g∏osowaniu tajnym. W razie równoÊci g∏osów rozstrzyga przewodniczàcy, który ujawnia swój g∏os.
Art. 46.28) 1. Od uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej, podj´tej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, s∏u˝y zainteresowanemu odwo∏anie
do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
2. (uchylony).29)
Art. 47. 1. (uchylony).30)
2. (uchylony).31)
Art. 48. 1. Dziekan reprezentuje okr´gowà rad´ adwokackà, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynnoÊci przewidziane w niniejszej ustawie.
2. Wicedziekan jest sta∏ym zast´pcà dziekana.
3. Dziekan mo˝e udzieliç adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrze˝enia za dopuszczenie si´
uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega
zaskar˝eniu do okr´gowej rady adwokackiej.
4. Inne decyzje dziekana podlegajà zaskar˝eniu
w wypadkach przewidzianych w ustawie.
Art. 49. Okr´gowa rada adwokacka prowadzi list´
adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis
przesy∏a corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej,
w∏aÊciwym prezesom sàdów apelacyjnych, sàdów
wojewódzkich32) i w∏aÊciwym prokuratorom apelacyjnym i wojewódzkim33), oraz zawiadamia o zmianach
na tej liÊcie.
Art. 50. Do zakresu dzia∏ania sàdu dyscyplinarnego nale˝y wydawanie orzeczeƒ w sprawach dyscyplinarnych cz∏onków izby.
———————
28)
29)
30)
31)
32)

33)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Obecnie: sàdów okr´gowych, stosownie do art. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Obecnie: prokuratorom okr´gowym, stosownie do art. 3
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.
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Art. 51. 1. Sàd dyscyplinarny sk∏ada si´ z prezesa,
wiceprezesa, szeÊciu do dwudziestu trzech cz∏onków
oraz trzech zast´pców cz∏onków.
2. Sàd dyscyplinarny orzeka w kompletach sk∏adajàcych si´ z trzech s´dziów.
Art. 52. Do zakresu dzia∏ania komisji rewizyjnej nale˝y kontrola dzia∏alnoÊci finansowej i gospodarczej
okr´gowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwa∏ zgromadzenia izby.
Art. 53. Komisja rewizyjna sk∏ada si´ z przewodniczàcego, zast´pcy przewodniczàcego, trzech do pi´ciu
cz∏onków oraz dwóch zast´pców cz∏onków.
DZIA¸ IV
Organy adwokatury
Rozdzia∏ 1
Krajowy Zjazd Adwokatury
Art. 54. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury stanowià delegaci wybrani w proporcji do liczby cz∏onków izby,
ustalonej przez Naczelnà Rad´ Adwokackà, jednak˝e
nie mniej ni˝ szeÊciu delegatów z ka˝dej izby.
2. W Krajowym Zjeêdzie uczestniczà, nieb´dàcy
delegatami, cz∏onkowie Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz dziekani okr´gowych izb adwokackich.
Art. 55. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa si´
co trzy lata. Zjazd zwo∏uje Naczelna Rada Adwokacka.
Powinien si´ on odbyç w ciàgu miesiàca od daty dokonania wyborów we wszystkich izbach adwokackich.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd mo˝e byç zwo∏any
na ˝àdanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
Wy˝szej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej cz∏onków Naczelnej Rady Adwokackiej albo co
najmniej jednej trzeciej okr´gowych rad adwokackich.
Art. 56. Do zakresu dzia∏ania Krajowego Zjazdu
Adwokatury nale˝y w szczególnoÊci:
1) wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego i przewodniczàcego Wy˝szej Komisji Rewizyjnej;
2) wybór — nieb´dàcych dziekanami — adwokatów
wchodzàcych w sk∏ad Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) wybór cz∏onków i zast´pców cz∏onków Wy˝szego
Sàdu Dyscyplinarnego i Wy˝szej Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Naczelnej Rady Adwokackiej, Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego i Wy˝szej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie — po wys∏uchaniu wniosków Wy˝szej
Komisji Rewizyjnej — zamkni´ç rachunkowych
i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;
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5) wytyczanie kierunków dzia∏ania samorzàdu adwokackiego, a tak˝e ustalanie liczby izb adwokackich;
6) uchwalanie regulaminów dotyczàcych:
a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz dzia∏ania tych organów,
b) (uchylona),34)
c) (uchylona),35)
d) trybu obrad Zjazdu;
7) okreÊlanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majàtkiem adwokatury.
Rozdzia∏ 2
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9) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów
w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
10) rozporzàdzanie i zarzàd majàtkiem Naczelnej Rady
Adwokackiej;
11) uchwalanie bud˝etu Naczelnej Rady Adwokackiej
i okreÊlanie udzia∏u poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków bud˝etowych;
11a)37) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od
ponoszenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci op∏aty rocznej,
a tak˝e odraczania jej p∏atnoÊci lub rozk∏adania jej
na raty;
12) uchwalanie regulaminów dotyczàcych:
a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których
mowa w art. 39 pkt 1,

Naczelna Rada Adwokacka
Art. 57. 1. Naczelnà Rad´ Adwokackà tworzà:

b)38) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,

1) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;

c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,

2) adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadajàcej liczbie dziekanów
okr´gowych rad adwokackich, nie wi´cej jednak
ni˝ oÊmiu adwokatów z tej samej izby;

d) zakresu dzia∏ania oraz zasad wynagradzania
wizytatorów,
e) (uchylona),39)
f) wzorów piecz´ci organów adwokatury,

3) dziekani okr´gowych rad adwokackich.

g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiàzywania zespo∏ów adwokackich,

2. Siedzibà Naczelnej Rady Adwokackiej jest m.st.
Warszawa.

h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub
w spó∏kach, o których mowa w art. 4a ust. 1,

Art. 58. Do zakresu dzia∏ania Naczelnej Rady Adwokackiej nale˝y:

i) dzia∏ania rzeczników dyscyplinarnych,

1) reprezentowanie adwokatury;

j) (utraci∏a moc),27)

1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwa∏ zgromadzenia izby;

k)40) zasad wspó∏dzia∏ania adwokata z prawnikiem
zagranicznym reprezentujàcym klienta w post´powaniu, w którym zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami wymagane jest, aby strona by∏a reprezentowana przez adwokata lub radc´ prawnego;

2) nadzór nad dzia∏alnoÊcià Prezydium Naczelnej
Rady Adwokackiej;
3) nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych rad adwokackich oraz nadzór nad kszta∏ceniem aplikantów
przez te rady;
4) ustalanie zasi´gu terytorialnego izb adwokackich
oraz ich siedzib;
5) ustalanie liczby cz∏onków oraz ich zast´pców, organów poszczególnych izb adwokackich, a tak˝e
liczby stale urz´dujàcych cz∏onków tych organów
i zasad ich wynagradzania;
6) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16
ust. 2 i 3;
7)

13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze wzgl´du
na naruszenie podstawowych obowiàzków poszczególnych cz∏onków organów izb adwokackich i organów zespo∏ów adwokackich, z wyjàtkiem cz∏onków sàdów dyscyplinarnych, oraz
zwracanie si´ do w∏aÊciwych organów o ich odwo∏anie;
———————
37)
38)

(uchylony);36)

8) rozpoznawanie odwo∏aƒ od uchwa∏ okr´gowych
rad adwokackich;
———————
34)
35)
36)

Przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

39)

40)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6; utraci∏ moc z dniem
31 grudnia 2006 r. w zakresie, w jakim pozbawi∏ samorzàd adwokacki wp∏ywu na ustalanie zasad sk∏adania egzaminu adwokackiego, odpowiedniego do sprawowanej
pieczy nad nale˝ytym wykonywaniem zawodu adwokata, zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego,
o którym mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 marca 2000 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 39,
poz. 439), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2000 r.
Dodana przez art. 45 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
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14)41) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w ustawie
o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
15)42) wspó∏dzia∏anie z Ministrem SprawiedliwoÊci
w zakresie okreÊlonym w ustawie.
Art. 59. 1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze
swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, rzecznika dyscyplinarnego, zast´pc´ sekretarza
oraz dwóch cz∏onków, którzy ∏àcznie z prezesem stanowià Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady
Adwokackiej.
2. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza — spoÊród adwokatów — zast´pców rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

Poz. 1188

Rozdzia∏ 4
Wy˝sza Komisja Rewizyjna
Art. 64. 1. Wy˝sza Komisja Rewizyjna wykonuje
kontrol´ finansowej i gospodarczej dzia∏alnoÊci Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrol´ wykonywania
uchwa∏ Krajowego Zjazdu Adwokatury.
2. Wy˝sza Komisja Rewizyjna sk∏ada si´ z przewodniczàcego, zast´pcy przewodniczàcego i czterech
cz∏onków oraz dwóch zast´pców cz∏onków.
3. Przewodniczàcy Wy˝szej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelnà Rad´ Adwokackà i jej Prezydium
o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyç w posiedzeniach tych organów.
DZIA¸ V

3. Prezydium sprawuje czynnoÊci nale˝àce do zakresu dzia∏ania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjàtkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 11 i 12.
Art. 60. Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwa∏y okr´gowych rad adwokackich sprzeczne z prawem.
Art. 61. Naczelna Rada Adwokacka mo˝e zwróciç
si´ do okr´gowej rady adwokackiej o podj´cie uchwa∏y w okreÊlonej sprawie nale˝àcej do zakresu jej dzia∏alnoÊci. Uchwa∏a powinna byç podj´ta nie póêniej ni˝
w ciàgu jednego miesiàca.
Art. 62. 1. Naczelna Rada Adwokacka powo∏uje
spoÊród adwokatów Centralny Zespó∏ Wizytatorów
oraz przewodniczàcego Zespo∏u i jego zast´pc´.
2. Wizytatorzy sprawujà kontrol´ nad wykonywaniem przez zespo∏y adwokackie i adwokatów przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczàcych adwokatury.
Rozdzia∏ 3
Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny
Art. 63. 1. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny sk∏ada si´
z dwudziestu trzech cz∏onków oraz trzech zast´pców
cz∏onków.
2. Cz∏onkowie Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego
wybierajà spoÊród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów.
3. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w sk∏adzie trzech s´dziów rozpoznaje jako instancja odwo∏awcza sprawy
rozpoznawane w pierwszej instancji przez sàdy dyscyplinarne.
4. Prezes Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej
oraz sk∏ada jej okresowe informacje o stanie spraw
dyscyplinarnych.

Wpis na list´ adwokatów
Art. 65. Na list´ adwokatów mo˝e byç wpisany
ten, kto:
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje r´kojmi´ prawid∏owego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pe∏ni z praw publicznych oraz ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
3)43) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)44) odby∏ w Rzeczypospolitej Polskiej aplikacj´ adwokackà i z∏o˝y∏ egzamin adwokacki, z zastrze˝eniem art. 66 ust. 1 i 2.
Art. 66.45) 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i z∏o˝enia egzaminu adwokackiego nie stosuje si´
do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk
prawnych;
2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowa∏y stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa;
3) osób, które zajmowa∏y stanowisko s´dziego, prokuratora lub wykonywa∏y zawód radcy prawnego
albo notariusza;
4) osób, które zda∏y egzamin s´dziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie
5 lat przed z∏o˝eniem wniosku o wpis na list´ adwokatów, ∏àcznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowa∏y stanowisko asesora sàdowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sàdowe———————
43)

———————
41)
42)

Dodany przez art. 45 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

44)
45)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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magajàce wiedzy prawniczej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc´ prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy
prawnego, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej;

go, starszego referendarza sàdowego, aplikanta sàdowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sàdowo-prokuratorskiego, asystenta s´dziego, asystenta prokuratora lub
b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy prawniczej
czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc´ prawnego na podstawie umowy o prac´ lub
umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.46));
5) osób, które posiadajà stopieƒ naukowy doktora
nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed z∏o˝eniem wniosku o wpis na list´ adwokatów, ∏àcznie
przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowa∏y stanowisko referendarza sàdowego, starszego referendarza sàdowego, aplikanta sàdowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sàdowo-prokuratorskiego, asystenta s´dziego, asystenta prokuratora lub
b) wykonywa∏y wymagajàce wiedzy prawniczej
czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc´ prawnego na podstawie umowy o prac´ lub
umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
2. Do egzaminu adwokackiego sk∏adanego przed
komisjà, o której mowa w art. 78, bez odbycia aplikacji adwokackiej, mogà przystàpiç:
1) doktorzy nauk prawnych;
2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 8 lat przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione by∏y
na stanowisku referendarza sàdowego, starszego
referendarza sàdowego, asystenta s´dziego lub
asystenta prokuratora;
3) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych studiów
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywa∏y wy———————
46)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202,
poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664
oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.

Poz. 1188

4) osoby, które po ukoƒczeniu wy˝szych studiów
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 10 lat przed z∏o˝eniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu by∏y zatrudnione
w urz´dach organów w∏adzy publicznej i wykonywa∏y wymagajàce wiedzy prawniczej czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzane ze Êwiadczeniem pomocy
prawnej na rzecz tych urz´dów;
5) osoby, które zda∏y egzamin s´dziowski, prokuratorski lub notarialny;
6) osoby, które zajmujà stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszà spe∏niaç wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1—3.
4. W przypadku wykonywania pracy w niepe∏nym
wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5
oraz w ust. 2 pkt 2—4, podlegajà proporcjonalnemu
wyd∏u˝eniu.
5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
w przypadku aplikacji sàdowej pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej, zalicza si´ proporcjonalnie okres trwania tych aplikacji przyjmujàc, ˝e
za ka˝dy miesiàc odbywania aplikacji zalicza si´
1/4 miesiàca.
Art. 67. (uchylony).47)
Art. 68.48) 1.49) Wpis osoby, która uzyska∏a pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na list´ adwokatów nast´puje na jej wniosek, na podstawie
uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej,
a w przypadku osoby, o której mowa w art. 66 ust. 2,
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.
2. Wpis na list´ adwokatów osoby, o której mowa
w art. 66 ust. 1, nast´puje na jej wniosek, na podstawie uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce z∏o˝enia wniosku o wpis.
3.50) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegajàca si´ o wpis jest obowiàzana do∏àczyç:
———————
47)
48)
49)
50)

Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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1) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem wniosku;
2) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên.
zm.51)), albo informacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
3) umowy o prac´ wraz z dokumentami okreÊlajàcymi zakres obowiàzków lub zaÊwiadczeniami od
pracodawcy okreÊlajàcymi zakres obowiàzków,
lub umowy cywilnoprawne wraz z oÊwiadczeniem o z∏o˝eniu deklaracji do w∏aÊciwego urz´du
skarbowego oraz zap∏aceniu podatku wynikajàcego z tytu∏u tych umów — w przypadku osób,
o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5;
4) dokument zaÊwiadczajàcy uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych — w przypadku
osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5;
5) zaÊwiadczenie adwokata lub radcy prawnego,
z którego wynikaç b´dzie, ˝e osoba ubiegajàca
si´ o wpis wykonywa∏a wymagajàce wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane ze
Êwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata
lub radc´ prawnego — w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5
lit. b.
4.52) Okr´gowa rada adwokacka mo˝e odmówiç
wpisu na list´ adwokatów tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy art. 65 pkt 1—3. Okr´gowej radzie adwokackiej przys∏uguje prawo wglàdu do akt osobowych
i dyscyplinarnych ubiegajàcego si´ o wpis.
5. Okr´gowa rada adwokacka podejmuje uchwa∏´
w sprawie wpisu na list´ adwokatów w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wpis.
6. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 5, s∏u˝y odwo∏anie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w terminie 14 dni od daty dor´czenia uchwa∏y.
6a.53) Od uchwa∏y Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej s∏u˝y zainteresowanemu odwo∏anie do
Ministra SprawiedliwoÊci, zgodnie z Kodeksem post´powania administracyjnego.
6b.53) Od ostatecznej decyzji Ministra SprawiedliwoÊci zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej
Rady Adwokackiej s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji.

7.54) W wypadku niepodj´cia uchwa∏y przez okr´gowà rad´ adwokackà w terminie 30 dni od z∏o˝enia
wniosku o wpis, lub niepodj´cia uchwa∏y przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni
od dor´czenia odwo∏ania, zainteresowanemu s∏u˝y
skarga do sàdu administracyjnego.
Art. 69.55) 1. Okr´gowa rada adwokacka przesy∏a
wraz z aktami osobowymi do Ministra SprawiedliwoÊci w terminie 30 dni ka˝dà uchwa∏´ o wpisie na list´
adwokatów oraz ka˝dà uchwa∏´ o wpisie na list´ aplikantów adwokackich. Okr´gowa rada adwokacka
w terminie 30 dni zawiadamia Ministra SprawiedliwoÊci o ka˝dej uchwale o odmowie wpisu na list´ adwokatów oraz o ka˝dej uchwale o odmowie wpisu na list´ aplikantów adwokackich.
2. Je˝eli zawarty w aktach osobowych wniosek
o wpis nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, Minister SprawiedliwoÊci zwraca
uchwa∏´ wraz z aktami osobowymi kandydata do w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej w celu uzupe∏nienia.
Art. 69a.56) 1. Wpis na list´ adwokatów lub aplikantów adwokackich uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli
Minister SprawiedliwoÊci nie podpisze sprzeciwu od
wpisu w terminie 30 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y
wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku,
o którym mowa w art. 69 ust. 2, bieg terminu liczy si´
wówczas od dnia ponownego dor´czenia uchwa∏y
wraz z aktami osobowymi. Minister SprawiedliwoÊci
wyra˝a sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.
2. Decyzja Ministra SprawiedliwoÊci mo˝e byç zaskar˝ona do sàdu administracyjnego przez zainteresowanego lub organ samorzàdu adwokackiego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia tej decyzji.
3. Niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu na list´ aplikantów adwokackich okr´gowa rada adwokacka wyznacza aplikantowi termin Êlubowania. Przepis art. 5
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 70.57) Po uzyskaniu wpisu na list´ adwokatów
adwokat wyznacza swojà siedzib´ zawodowà i zawiadamia o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ adwokackà nie
póêniej ni˝ w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej.
Art. 71.58) 1. Adwokat mo˝e przenieÊç swojà siedzib´ zawodowà w okr´gu tej samej izby adwokackiej.
Adwokat zawiadamia o tym okr´gowà rad´ adwokackà nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni przed dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w nowej siedzibie. W zawiadomieniu adwokat podaje miejsce nowej siedziby oraz
dat´ rozpocz´cia w niej dzia∏alnoÊci zawodowej.
———————
54)

———————
51)

52)
53)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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55)
56)
57)
58)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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2. Adwokat mo˝e przenieÊç si´ do innego zespo∏u
adwokackiego w okr´gu tej samej izby, za zgodà tego
zespo∏u.
Art. 71a.59) 1.60) Adwokat mo˝e przenieÊç siedzib´
zawodowà do okr´gu innej izby, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Adwokat nie mo˝e przenieÊç siedziby zawodowej do okr´gu innej izby, je˝eli wszcz´to przeciwko
niemu post´powanie dyscyplinarne.
3. Adwokat o przeniesieniu swojej siedziby zawodowej do okr´gu innej izby zawiadamia okr´gowà rad´ adwokackà w∏aÊciwà dla izby adwokackiej, w której obra∏ siedzib´, oraz okr´gowà rad´ adwokackà
w okr´gu izby adwokackiej, w której dotychczas by∏
wpisany na list´ adwokatów.
4. Zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okr´gu innej izby adwokat dokonuje w formie pisemnej, nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni przed
dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci zawodowej w nowej
siedzibie na terenie okr´gu innej izby adwokackiej.
W zawiadomieniu tym adwokat podaje miejsce nowej
siedziby oraz dat´ rozpocz´cia w niej dzia∏alnoÊci zawodowej.
5. Okr´gowa rada adwokacka w∏aÊciwa dla izby,
do której adwokat przenosi siedzib´ zawodowà, wpisuje adwokata na list´ adwokatów w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o przeniesieniu siedziby zawodowej do okr´gu innej izby oraz zawiadamia w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu okr´gowà rad´ adwokackà izby, w której okr´gu adwokat
poprzednio mia∏ siedzib´ zawodowà, o dokonanym
wpisie na list´ adwokatów.
6. Okr´gowa rada adwokacka po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie na list´ adwokatów, o którym
mowa w ust. 5, skreÊla adwokata z listy adwokatów
oraz przekazuje jego akta osobowe i dyscyplinarne
okr´gowej radzie adwokackiej w∏aÊciwej ze wzgl´du
na wpis na list´ adwokatów.
Art. 71b.59) 1.61) Adwokat mo˝e mieç jednà siedzib´ zawodowà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem art. 71c.
2. Zmiana siedziby zawodowej przez adwokata,
o której mowa w art. 71 ust. 1 lub w art. 71a ust. 1, nie
mo˝e stanowiç podstawy do wypowiedzenia przez
adwokata stosunku pe∏nomocnictwa oraz zwolnienia
adwokata ze Êwiadczenia w danej sprawie pomocy
prawnej z urz´du, chyba ˝e zwolni adwokata od udzielania tej pomocy organ, który go wyznaczy∏.
3.62) Siedzib´ w paƒstwie macierzystym prawnika
z Unii Europejskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz osoby, o której mowa w art. 2a tej ustawy, nie
uznaje si´ za siedzib´ zawodowà w rozumieniu ust. 1.
Art. 71c.59) W wypadku gdy na terenie w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego ˝aden z adwokatów nie wyznaczy∏ swojej siedziby zawodowej, okr´gowa rada adwokacka w terminie 30 dni od dnia wp∏yni´cia zawiadomienia o zmianie siedziby lub podj´cia uchwa∏y
o skreÊleniu z listy adwokatów wyznacza w miejscowoÊci b´dàcej siedzibà danego sàdu rejonowego dodatkowà siedzib´ zawodowà adwokatowi z terenu danej izby na okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
DZIA¸ VI
SkreÊlenie z listy adwokatów
Art. 72. 1. Okr´gowa rada adwokacka skreÊla adwokata z listy w wypadku:
1) Êmierci;
2) wystàpienia z adwokatury;
3) przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby
adwokackiej;
4) obj´cia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwoÊci, organach Êcigania lub rozpocz´cia
wykonywania zawodu notariusza;
4a)63) podj´cia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa;
5) powo∏ania do wojskowej s∏u˝by zawodowej;
6) (uchylony);64)
6a) (utraci∏ moc);65)
7) utraty z mocy wyroku sàdowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;
8) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury.
2. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e odmówiç
skreÊlenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, je˝eli przeciwko adwokatowi
toczy si´ post´powanie dyscyplinarne.
Art. 73.66) Adwokat skreÊlony z listy adwokatów
z przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 4—5
podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na list´, chyba ˝e przesta∏ odpowiadaç warunkom przewidzianym w art. 65 pkt 1 i 2.
———————
63)

64)
65)

———————
59)
60)
61)
62)

Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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66)

Dodany przez art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 marca 2006 r.
Przez art. 1 pkt 42 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
Dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 marca
2007 r.; utraci∏ moc z dniem 15 maja 2007 r. na podstawie
pkt 60 wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571).
W brzmieniu ustalonym przez art. 70 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 63.
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Art. 74. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e skreÊliç
adwokata z listy adwokatów w zwiàzku z czynem pope∏nionym przed wpisem na list´, je˝eli czyn ten nie
by∏ znany okr´gowej radzie adwokackiej w chwili wpisu, a stanowi∏by przeszkod´ do wpisu.
DZIA¸ VII
Aplikacja adwokacka
Art. 75.67) 1. Nabór na aplikacj´ adwokackà przeprowadza si´ w drodze egzaminu wst´pnego68) na
aplikacj´ adwokackà, zwanego dalej „egzaminem
wst´pnym”68).
2. Aplikantem adwokackim mo˝e byç osoba, która
spe∏nia warunki okreÊlone w art. 65 pkt 1—3 i uzyska∏a pozytywnà ocen´ z egzaminu wst´pnego68).
3.69) Wpis na list´ aplikantów adwokackich nast´puje na podstawie uchwa∏y okr´gowej rady adwokackiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce z∏o˝enia zg∏oszenia, o którym mowa w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez
kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wst´pnego uprawnia go do z∏o˝enia wniosku o wpis na list´
aplikantów adwokackich w ciàgu 2 lat od dnia dor´czenia uchwa∏y o wyniku egzaminu wst´pnego.
4. Nie mo˝na odmówiç wpisu osobie spe∏niajàcej
warunki, o których mowa w ust. 2 i 3.
5.70) Do aplikantów adwokackich oraz do post´powania o wpis na list´ aplikantów adwokackich przepisy art. 6—8, art. 68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
6.71) Okr´gowa rada adwokacka podejmuje
uchwa∏´ w sprawie wpisu na list´ aplikantów adwokackich w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
7.71) Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 6, s∏u˝y odwo∏anie do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y.
8.71) Od ostatecznej uchwa∏y odmawiajàcej wpisu
na list´ aplikantów adwokackich zainteresowanemu
s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego w terminie
30 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y.
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Art. 75a.72) 1.73) Egzamin wst´pny przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze SprawiedliwoÊci, powo∏ane w drodze zarzàdzenia, zwane dalej „komisjami kwalifikacyjnymi”. W∏aÊciwoÊç komisji kwalifikacyjnej obejmuje
obszar w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku okr´gowych rad
adwokackich.
1a.74) Minister SprawiedliwoÊci, nie póêniej ni˝
21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu
wst´pnego, mo˝e powo∏aç na obszarze w∏aÊciwoÊci
okr´gowej rady adwokackiej wi´cej ni˝ jednà komisj´
kwalifikacyjnà do przeprowadzenia egzaminu, je˝eli
przemawiajà za tym wzgl´dy organizacyjne, a w szczególnoÊci du˝a liczba kandydatów przyst´pujàcych do
egzaminu. Przepisu art. 75e ust. 5 nie stosuje si´.
2. Minister SprawiedliwoÊci jest organem wy˝szego stopnia w stosunku do komisji kwalifikacyjnej75).
3.76) Egzamin wst´pny polega na sprawdzeniu
wiedzy kandydata na aplikanta adwokackiego, zwanego dalej „kandydatem”, z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeƒ, prawa karnego skarbowego,
materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa
rodzinnego i opiekuƒczego, prawa gospodarczego,
spó∏ek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, post´powania sàdowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sàdów i prokuratur, samorzàdu adwokackiego, radcowskiego i innych organów
ochrony prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej.
4.76) Egzamin wst´pny na aplikacj´ adwokackà
i radcowskà przeprowadza si´ raz w roku w terminie
wskazanym przez Ministra SprawiedliwoÊci.
5.76) W przypadku zaistnienia przeszkody uniemo˝liwiajàcej przeprowadzenie egzaminu wst´pnego
przez danà komisj´ kwalifikacyjnà w terminie, o którym mowa w ust. 4, Minister SprawiedliwoÊci wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu
wst´pnego przez t´ komisj´ kwalifikacyjnà, o którym
przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej zawiadamia
kandydatów listem poleconym oraz obwieszcza na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie wyznaczonej okr´gowej rady adwokackiej. Przepisy art. 75b ust. 5 i ust. 7—11
stosuje si´ odpowiednio, z wy∏àczeniem terminu,
o którym mowa w ust. 9.

9.71) W przypadku niepodj´cia uchwa∏y przez okr´gowà rad´ adwokackà w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o wpis na list´ aplikantów adwokackich
lub niepodj´cia uchwa∏y przez prezydium Naczelnej
Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia dor´czenia odwo∏ania zainteresowanemu s∏u˝y skarga na
bezczynnoÊç do sàdu administracyjnego.

Art. 75b.77) 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdzenia, zespó∏ do przygotowania pytaƒ testowych na egzamin wst´pny dla
———————

———————

73)

67)
68)
69)
70)
71)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.

72)

74)
75)
76)
77)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, zwany dalej „zespo∏em do przygotowania pytaƒ testowych”.
2. W sk∏ad zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych wchodzi 9 osób, w tym 5 przedstawicieli Ministra SprawiedliwoÊci, 2 przedstawicieli delegowanych
przez Naczelnà Rad´ Adwokackà oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajowà Rad´ Radców Prawnych.
3. Przewodniczàcy zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych, wyznaczony przez Ministra SprawiedliwoÊci spoÊród jego przedstawicieli, kieruje pracami
zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych.
4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà zespo∏u do
przygotowania pytaƒ testowych zapewnia Minister
SprawiedliwoÊci.
5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych przys∏uguje wynagrodzenie.
6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed terminem egzaminu wst´pnego, przewodniczàcy zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych, podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.78)), zwanym dalej „Biuletynem
Informacji Publicznej”, ustalony przez zespó∏ do przygotowania pytaƒ testowych i zatwierdzony przez
Ministra SprawiedliwoÊci wykaz tytu∏ów aktów prawnych, wed∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu og∏oszenia, z których wybrane stanowià podstaw´ opracowania pytaƒ testowych na egzamin
wst´pny.
7. Zespó∏ do przygotowania pytaƒ testowych sporzàdza zestaw 150 pytaƒ w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin wst´pny dla kandydatów na
aplikantów adwokackich i radcowskich wraz z wykazem prawid∏owych odpowiedzi, w sposób uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zespó∏ do przygotowania pytaƒ testowych zapewnia zgodnoÊç wykazu prawid∏owych odpowiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym.
8. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka oraz rada
okr´gowej izby radców prawnych mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi do przygotowania pytaƒ testowych, za poÊrednictwem przewodniczàcego zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych, propozycje pytaƒ testowych
wraz z wykazem prawid∏owych odpowiedzi.
9. Sporzàdzony przez zespó∏ do przygotowania pytaƒ testowych zestaw pytaƒ testowych oraz wykaz
prawid∏owych odpowiedzi, przewodniczàcy zespo∏u
do przygotowania pytaƒ testowych przekazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci nie póêniej ni˝ 50 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu wst´pnego. Mini———————
78)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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ster SprawiedliwoÊci zapewnia wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zestawu pytaƒ testowych
wraz z kartami odpowiedzi oraz ich dor´czenie, wraz
z wykazem prawid∏owych odpowiedzi zgodnym
z obowiàzujàcym stanem prawnym na dzieƒ egzaminu, poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym w sposób uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç ich zabezpieczenia
przed nieuprawnionym ujawnieniem.
10. Cz∏onkowie zespo∏u do przygotowania pytaƒ
testowych sà zobowiàzani do przedstawienia Ministrowi SprawiedliwoÊci pisemnego uzasadnienia prawid∏owych odpowiedzi zg∏oszonych przez nich pytaƒ
testowych, w przypadku zaistnienia wàtpliwoÊci dotyczàcych treÊci pytaƒ testowych, a w szczególnoÊci
w toku procedury odwo∏awczej od uchwa∏y ustalajàcej wynik egzaminu wst´pnego.
11. Do wydrukowania i dor´czenia zestawów pytaƒ testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên. zm.79)), je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy.
12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u do przygotowania
pytaƒ testowych,
2) tryb i sposób ustalania wykazu tytu∏ów aktów
prawnych, o którym mowa w ust. 6,
3) tryb i sposób zg∏aszania propozycji pytaƒ testowych i prawid∏owych odpowiedzi, przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom kwalifikacyjnym zestawu pytaƒ testowych
wraz z kartà odpowiedzi i wykazu prawid∏owych
odpowiedzi na egzamin wst´pny,
4) tryb i sposób zapewnienia zgodnoÊci wykazu prawid∏owych odpowiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym,
5) tryb i sposób zapewnienia obs∏ugi administracyjno-biurowej zespo∏u do przygotowania pytaƒ testowych
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego i efektywnego przeprowadzenia naboru na aplikacj´,
w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
wykazu tytu∏ów aktów prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu wst´pnego oraz koniecznoÊç
zabezpieczenia pytaƒ testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz
6) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków zespo∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pracy i zakres obowiàzków oraz liczb´ kandydatów.
———————
79)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.

Dziennik Ustaw Nr 146

— 11473 —

13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia,
o którym mowa w ust. 11, zapewniajàc zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców i majàc na uwadze koniecznoÊç zabezpieczenia pytaƒ testowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
Art. 75c.80) 1.81) W terminie do dnia 30 czerwca
ka˝dego roku Minister SprawiedliwoÊci zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej og∏oszenie o egzaminie wst´pnym, w którym podaje w szczególnoÊci:
1) termin z∏o˝enia zg∏oszenia o przystàpieniu do egzaminu wst´pnego na aplikacj´ adwokackà, zwanego dalej „zg∏oszeniem”;
2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wst´pnego;
4) wysokoÊç op∏aty za egzamin wst´pny, o której
mowa w art. 75d ust. 1.
2.81) Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawieraç:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wst´pnego;
2) kwestionariusz osobowy;
3) ˝yciorys;
4) orygina∏ albo urz´dowy odpis dyplomu albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´ orygina∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu ukoƒczenia wy˝szych
studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyskania tytu∏u magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej, albo zaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu
magisterskiego;
5) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem zg∏oszenia;
6) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za egzamin
wst´pny;
7) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obowiàzujàcymi
przy wydawaniu dowodów osobistych.
2a.82) Zamiast orygina∏u albo urz´dowego odpisu
dyplomu albo poÊwiadczonej notarialnie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu ukoƒczenia
wy˝szych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej
Polskiej albo zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego mo˝na równie˝ z∏o˝yç zaÊwiadczenie, z którego wynika, i˝ kandydat zda∏ wszystkie egzaminy
i odby∏ praktyki przewidziane w planie wy˝szych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egza———————
80)
81)
82)

Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
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minu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu wst´pnego takiego kandydata jest z∏o˝enie
przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie
póêniej ni˝ 7 dni przed terminem egzaminu wst´pnego orygina∏u albo urz´dowego odpisu dyplomu albo
poÊwiadczonej notarialnie kopii orygina∏u lub urz´dowego odpisu dyplomu lub zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
3.83) Zg∏oszenie powinno byç z∏o˝one przez kandydata najpóêniej 45 dni przed dniem rozpocz´cia egzaminu wst´pnego do komisji kwalifikacyjnej. Termin
do z∏o˝enia zg∏oszenia nie podlega przywróceniu.
4.84) Je˝eli zg∏oszenie nie spe∏nia wymagaƒ formalnych okreÊlonych w ust. 2, przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej75) wzywa kandydata listem poleconym do usuni´cia braków w trybie przepisu art. 64
§ 2 Kodeksu post´powania administracyjnego.
5.85) Je˝eli kandydat nie uzupe∏ni braków formalnych zg∏oszenia zgodnie z ust. 4 lub nie spe∏ni warunku, o którym mowa w ust. 2a, zg∏oszenie pozostawia
si´ bez rozpoznania. O pozostawieniu zg∏oszenia bez
rozpoznania przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poÊwiadczeniem odbioru. Na postanowienie przys∏uguje za˝alenie do Ministra SprawiedliwoÊci. Je˝eli za˝alenie jest uzasadnione, przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej mo˝e, nie przesy∏ajàc akt Ministrowi SprawiedliwoÊci, uchyliç zaskar˝one postanowienie i spraw´ rozpoznaç na nowo.
6.84) W wypadku nieuiszczenia przez kandydata
op∏aty za udzia∏ w egzaminie wst´pnym68), przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej75) wzywa go w trybie
okreÊlonym w ust. 4, do uiszczenia op∏aty w terminie
7 dni.
7.84) Je˝eli kandydat pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 6, nie uiÊci∏ op∏aty za udzia∏ w egzaminie
wst´pnym68), przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej75) wydaje postanowienie o zwrocie zg∏oszenia. Na
postanowienie to przys∏uguje za˝alenie do Ministra
SprawiedliwoÊci.
8.84) Je˝eli zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one po terminie,
o którym mowa w ust. 3, przewodniczàcy komisji
kwalifikacyjnej75) wydaje decyzj´ odmawiajàcà dopuszczenia kandydata do udzia∏u w egzaminie wst´pnym68). Od decyzji tej przys∏uguje odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci.
9.84) O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wst´pnego68) przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej75) zawiadamia kandydata, który zosta∏ zakwalifikowany do udzia∏u w egzaminie wst´pnym68), listem
poleconym za poÊwiadczeniem odbioru, co najmniej
14 dni przed dniem rozpocz´cia egzaminu wst´pnego68).
———————
83)
84)
85)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10
pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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Art. 75d.86) 1.87) Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin wst´pny, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
1a.88) W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania, wydania decyzji odmawiajàcej dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie wst´pnym albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni
przed terminem egzaminu wst´pnego pisemnego
oÊwiadczenia kandydata o odstàpieniu od udzia∏u
w egzaminie wst´pnym, dwie trzecie uiszczonej op∏aty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata
z∏o˝ony przewodniczàcemu komisji kwalifikacyjnej
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku.
2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Naczelnej Rady Adwokackiej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty — nie wy˝szà ni˝ równowartoÊç minimalnego wynagrodzenia za prac´, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem” — uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
prawid∏owego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu wst´pnego68).
Art. 75e.86) 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
komisje kwalifikacyjne75) spoÊród osób, których wiedza, doÊwiadczenie i autorytet dajà r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu egzaminu wst´pnego68).
2. Komisja kwalifikacyjna75) sk∏ada si´ z siedmiu
cz∏onków. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej75) wchodzà:
1) trzej przedstawiciele Ministra SprawiedliwoÊci;
przedstawicielem Ministra SprawiedliwoÊci mo˝e
byç tak˝e, po wyra˝eniu zgody, s´dzia albo s´dzia
w stanie spoczynku;
2) dwaj przedstawiciele delegowani przez Naczelnà
Rad´ Adwokackà;
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Êród swoich przedstawicieli. Podczas nieobecnoÊci
przewodniczàcego zast´pca przewodniczàcego jest
upowa˝niony do podejmowania jego czynnoÊci.
4a.90) Komisja kwalifikacyjna czuwa nad prawid∏owym przebiegiem egzaminu wst´pnego. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje jà na zewnàtrz.
5. Kadencja komisji kwalifikacyjnej75) trwa 2 lata.
6. Nieoddelegowanie przedstawicieli do pracy
w komisji kwalifikacyjnej75) przez obowiàzane organy
lub niestawiennictwo cz∏onka komisji kwalifikacyjnej75) nie wstrzymuje prac komisji kwalifikacyjnej75).
7.91) Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji kwalifikacyjnej przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju.
8.91) Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji kwalifikacyjnej nieb´dàcemu pracownikiem administracji
rzàdowej przys∏uguje wynagrodzenie za czynnoÊci
zwiàzane z udzia∏em w komisji kwalifikacyjnej.
9.91) W∏aÊciwa dla siedziby komisji kwalifikacyjnej
okr´gowa rada adwokacka zapewnia obs∏ug´ administracyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci komisji kwalifikacyjnej, w tym przeprowadzanie egzaminu wst´pnego
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzàdowej.
10.91) Ze Êrodków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 9, w∏aÊciwe rady pokrywajà koszty przeprowadzenia egzaminu wst´pnego oraz
wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji kwalifikacyjnej.

3) jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny
lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wy˝szej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej
Akademii Nauk i posiadajàcy co najmniej stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk
prawnych;

11.91) Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji
kwalifikacyjnej, w tym z przeprowadzaniem egzaminu
wst´pnego, oraz wynagrodzenie przewodniczàcego
i cz∏onków komisji kwalifikacyjnej pokrywane sà z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która pozostaje w dyspozycji
Ministra SprawiedliwoÊci.

4) jeden prokurator b´dàcy prokuratorem powo∏anym co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okr´gowej, równie˝ prokurator w stanie
spoczynku.

12.91) Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊli w drodze
rozporzàdzenia:

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie
mogà byç adwokatami.
4.89) Minister SprawiedliwoÊci wyznacza przewodniczàcego komisji kwalifikacyjnej i jego zast´pc´ spo———————
86)

87)
88)
89)

Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r., zgodnie
z art. 10 pkt 1 lit. c tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
komisji kwalifikacyjnej oraz powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji kwalifikacyjnej,
2) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków komisji kwalifikacyjnej, uwzgl´dniajàc
liczb´ osób, które z∏o˝y∏y zg∏oszenie o przystàpienie do egzaminu wst´pnego, zakres i nak∏ad ich
pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu
wst´pnego oraz tryb wyp∏acania tego wynagrodzenia,
———————
90)
91)

Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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3) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wst´pnego, w szczególnoÊci:
a) sposób dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej,
b) sposób zorganizowania obs∏ugi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez
okr´gowe rady adwokackie, w tym przekazywania Êrodków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków zwiàzanych z tà obs∏ugà
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego, terminowego i efektywnego przeprowadzenia naboru na
aplikacj´ i przebiegu egzaminu wst´pnego oraz zapewnienia zachowania bezstronnoÊci pracy komisji
kwalifikacyjnej.
Art. 75f.86) 1. Cz∏onkostwo w komisji kwalifikacyjnej75) wygasa w przypadku Êmierci cz∏onka komisji
kwalifikacyjnej75).
2. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje cz∏onka komisji kwalifikacyjnej75) w przypadku:
1) z∏o˝enia rezygnacji;
2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
przez niego funkcji cz∏onka komisji kwalifikacyjnej75);
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1) jego ma∏˝onkiem;
2) osobà pozostajàcà z nim w stosunku:
a) pokrewieƒstwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,
b) przysposobienia;
3) osobà pozostajàcà z nim we wspólnym po˝yciu;
4)93) osobà pozostajàcà wobec niego w stosunku
osobistym innego rodzaju, który móg∏by wywo∏ywaç wàtpliwoÊci co do bezstronnoÊci cz∏onka komisji kwalifikacyjnej.
2. Powody wy∏àczenia trwajà pomimo ustania
ma∏˝eƒstwa lub przysposobienia.
3. Cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej75) przed rozpocz´ciem egzaminu wst´pnego68) sk∏adajà pisemne
oÊwiadczenia, i˝ nie pozostajà z ˝adnym z kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu wst´pnego68)
w stosunku, o którym mowa w ust. 1.
4. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
w oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 3, powoduje
odpowiedzialnoÊç na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.

3) niespe∏nienia warunków, o których mowa w art. 75e
ust. 2;

Art. 75h.80) 1. Egzamin wst´pny68) odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej trzech cz∏onków komisji
kwalifikacyjnej75).

4) niewykonywania lub nienale˝ytego wykonywania
obowiàzków, z tym ˝e odwo∏anie cz∏onka komisji
kwalifikacyjnej75), o którym mowa w art. 75e ust. 2
pkt 2, nast´puje za zgodà Naczelnej Rady Adwokackiej;

2.94) NieobecnoÊç kandydata podczas egzaminu
wst´pnego oraz stawienie si´ na egzamin wst´pny po
jego rozpocz´ciu, bez wzgl´du na przyczyn´, uwa˝a
si´ za odstàpienie od udzia∏u w egzaminie wst´pnym.

5) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego.
3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e odwo∏aç cz∏onka komisji kwalifikacyjnej75) w wypadku wszcz´cia
przeciwko niemu post´powania karnego w zwiàzku
z podejrzeniem o pope∏nienie przez niego przest´pstwa umyÊlnego Êciganego z oskar˝enia publicznego.
4. WygaÊni´cie cz∏onkostwa lub odwo∏anie cz∏onka ze sk∏adu komisji kwalifikacyjnej75) w czasie trwania post´powania wst´pnego nie wstrzymuje prac komisji kwalifikacyjnej75).
5. W wypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa lub odwo∏ania cz∏onka komisji kwalifikacyjnej75) przed up∏ywem kadencji Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
w terminie 7 dni nowego cz∏onka na okres do koƒca
kadencji.
6. (uchylony).92)
Art. 75g.80) 1. Z prac komisji kwalifikacyjnej75) na
czas przeprowadzenia egzaminu wst´pnego68) podlega wy∏àczeniu cz∏onek komisji kwalifikacyjnej75), je˝eli kandydat zakwalifikowany do egzaminu wst´pnego68) jest:
———————
92)

Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

3. Kandydaci podczas egzaminu wst´pnego68) nie
mogà korzystaç z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a tak˝e nie mogà
posiadaç urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub odbioru
informacji.
4.95) Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu wst´pnego kandydata, który podczas egzaminu wst´pnego korzysta∏ z pomocy innej
osoby, pos∏ugiwa∏ si´ niedozwolonymi materia∏ami
lub urzàdzeniami, pomaga∏ pozosta∏ym kandydatom
lub w inny sposób zak∏óca∏ przebieg egzaminu wst´pnego.
5.95) Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4, nast´puje w drodze postanowienia, na które nie przys∏uguje za˝alenie.
6.95) Postanowienie o wykluczeniu stanowi podstaw´ do wydania przez komisj´ kwalifikacyjnà
uchwa∏y o negatywnym wyniku z egzaminu wst´pnego.
———————
93)
94)
95)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
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Art. 75i.80) 1.96) Egzamin wst´pny polega na rozwiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ z zestawu 150 pytaƒ
zawierajàcych po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat mo˝e wybraç tylko jednà odpowiedê, którà zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiàcej integralnà cz´Êç testu. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê kandydat uzyskuje 1 punkt.
1a.97) Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´ wed∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego w dniu egzaminu wst´pnego.
2. Test sprawdza komisja kwalifikacyjna75) w sk∏adzie, który przeprowadza egzamin wst´pny68).
3.98) Pozytywny wynik z egzaminu wst´pnego
otrzymuje kandydat, który uzyska∏ z testu co najmniej
100 punktów.
4. Z przebiegu egzaminu wst´pnego68) sporzàdza
si´ niezw∏ocznie protokó∏, który podpisujà cz∏onkowie
komisji kwalifikacyjnej75) uczestniczàcy w egzaminie
wst´pnym68). Cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej75)
mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.
5. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej75) przesy∏a Ministrowi SprawiedliwoÊci protokó∏ w terminie
7 dni od dnia sporzàdzenia.
6.99) Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadzeniem
egzaminu wst´pnego, po jego zakoƒczeniu, przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej przekazuje w∏aÊciwej
okr´gowej radzie adwokackiej, z czego sporzàdza si´
protokó∏. Kopi´ protoko∏u przewodniczàcy komisji
kwalifikacyjnej przekazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci w terminie 7 dni od dnia sporzàdzenia.
Art. 75j.100) 1. Po przeprowadzeniu egzaminu
wst´pnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwa∏y i dor´cza odpis uchwa∏y
kandydatowi i Ministrowi SprawiedliwoÊci.
2. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej niezw∏ocznie og∏asza wyniki egzaminu wst´pnego.
3. W terminie 14 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y
komisji kwalifikacyjnej ustalajàcej wynik egzaminu
wst´pnego, kandydatowi s∏u˝y odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci. Minister SprawiedliwoÊci rozstrzyga odwo∏anie w drodze decyzji administracyjnej.
4. Je˝eli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy na skutek z∏o˝onego odwo∏ania od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1, zostanie stwierdzony b∏àd rachunkowy lub inna oczywista omy∏ka pisarska zawarta
w uchwale komisji kwalifikacyjnej, Minister Sprawie———————
96)
97)
98)
99)
100)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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dliwoÊci uchyla uchwa∏´ i przekazuje spraw´ komisji
kwalifikacyjnej do ponownego rozpoznania. Przepis
ten nie narusza art. 138 § 2 Kodeksu post´powania
administracyjnego.
5. Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia o wynikach egzaminu wst´pnego okr´gowe rady adwokackie i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które uzyska∏y pozytywny wynik
z egzaminu oraz imiona ich rodziców.
Art. 76. 1.101) Aplikacja adwokacka rozpoczyna si´
dnia 1 stycznia ka˝dego roku i trwa trzy lata.
1a.102) Aplikanci odbywajà w trakcie pierwszego
roku aplikacji szkolenie z zakresu dzia∏ania sàdownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej zawiera co roku z Dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury, porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu dzia∏ania sàdownictwa powszechnego i prokuratury, w którym
ustala si´ plan szkolenia majàc na uwadze zarówno
praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze
sposobem funkcjonowania sàdownictwa powszechnego i prokuratury, sposób jego odbywania i czas
trwania, a tak˝e wysokoÊç wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.
2.103) Aplikantowi, który odby∏ aplikacj´ adwokackà, w∏aÊciwa okr´gowa rada adwokacka wydaje zaÊwiadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej.
3. Szkolenie aplikantów adwokackich mo˝e byç organizowane wspólnie z aplikantami radcowskimi.
4. Aplikant adwokacki odbywa aplikacj´ adwokackà pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okr´gowej rady adwokackiej.
5. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta
adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata
w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 76a.104) 1. Patron mo˝e zatrudniaç aplikanta
na podstawie stosunku pracy.
2. Pracownikowi wpisanemu na list´ aplikantów
adwokackich przys∏uguje zwolnienie od pracy w celu
uczestniczenia w obowiàzkowych zaj´ciach szkoleniowych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Art. 76b.105) 1. Aplikacja adwokacka jest odp∏atna.
———————
101)
102)
103)
104)
105)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; utraci∏ moc z dniem 4 maja 2006 r. — rozumiany jako odnoszàcy si´ równie˝ do aplikantów adwokackich, którzy rozpocz´li odbywanie aplikacji przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze i niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361) — zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego, o którym mowa
w odnoÊniku 3.
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2. Szkolenie aplikantów adwokackich pokrywane
jest z op∏at wnoszonych przez aplikantów do w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej.
3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty rocznej, kierujàc si´
koniecznoÊcià zapewnienia aplikantom w∏aÊciwego
poziomu wykszta∏cenia, przy czym wysokoÊç op∏aty
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ szeÊciokrotnoÊç minimalnego wynagrodzenia.
4. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e zwolniç aplikanta adwokackiego od ponoszenia op∏aty, o której
mowa w ust. 3, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak˝e odroczyç jej p∏atnoÊç lub roz∏o˝yç jà na raty.
5. W wypadku podj´cia uchwa∏y o zwolnieniu aplikanta adwokackiego od ponoszenia op∏aty w ca∏oÊci
lub w cz´Êci koszty szkolenia tego aplikanta pokrywane sà proporcjonalnie do wysokoÊci zwolnienia ze
Êrodków w∏asnych w∏aÊciwej okr´gowej rady adwokackiej.
Art. 77. 1. Po szeÊciu miesiàcach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki mo˝e zast´powaç adwokata tylko przed sàdem rejonowym, organami Êcigania,
organami paƒstwowymi, samorzàdowymi i innymi
instytucjami.
2. Po roku i szeÊciu miesiàcach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki mo˝e tak˝e zast´powaç adwokata przed innymi sàdami, z wyjàtkiem Sàdu Najwy˝szego i Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz Trybuna∏u Konstytucyjnego i Trybuna∏u Stanu.
3. (uchylony).106)
Art. 77a.107) 1. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
ka˝dego roku, w drodze zarzàdzenia, zespó∏ do przygotowania zestawu pytaƒ testowych oraz zadaƒ na
egzamin adwokacki, zwany dalej „zespo∏em”.
2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:
1) czterej adwokaci delegowani przez Naczelnà Rad´
Adwokackà,
2) czterej przedstawiciele Ministra SprawiedliwoÊci
— których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ prawid∏owego przygotowania egzaminu adwokackiego.
3. Pracami zespo∏u kieruje przewodniczàcy lub
w przypadku jego nieobecnoÊci zast´pca, powo∏ani
przez Ministra SprawiedliwoÊci spoÊród osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà zespo∏u zapewnia Minister SprawiedliwoÊci.
5. Przewodniczàcemu i cz∏onkom zespo∏u przys∏uguje wynagrodzenie.
———————
106)
107)

Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
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6. Nie póêniej ni˝ 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczàcy zespo∏u podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
ustalony przez zespó∏ wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci wszystkich cz∏onków zespo∏u i zatwierdzony przez
Ministra SprawiedliwoÊci wykaz tytu∏ów aktów prawnych, wed∏ug stanu prawnego obowiàzujàcego
w dniu og∏oszenia, z których wybrane stanowià podstaw´ opracowania pytaƒ testowych na egzamin adwokacki.
7. Na pierwszà cz´Êç egzaminu adwokackiego zespó∏ sporzàdza zestaw 100 pytaƒ w formie testu jednokrotnego wyboru na egzamin adwokacki wraz z wykazem prawid∏owych odpowiedzi, w sposób uwzgl´dniajàcy koniecznoÊç ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem. Zespó∏ zapewnia zgodnoÊç wykazu prawid∏owych odpowiedzi z obowiàzujàcym stanem prawnym.
8. Na drugà do piàtej cz´Êci egzaminu adwokackiego zespó∏ sporzàdza zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
9. Ostatecznà treÊç testu oraz zadaƒ ustala zespó∏
wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci wszystkich cz∏onków zespo∏u.
10. Ka˝da okr´gowa rada adwokacka mo˝e zg∏aszaç zespo∏owi, za poÊrednictwem przewodniczàcego
zespo∏u, propozycje pytaƒ testowych wraz z wykazem
prawid∏owych odpowiedzi oraz propozycje zadaƒ.
11. Do wydrukowania i dor´czenia zestawów pytaƒ testowych oraz zadaƒ poszczególnym komisjom
egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, nie
stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, je˝eli wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej
ustawy.
12. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i sposób dzia∏ania zespo∏u,
2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytu∏ów aktów
prawnych, o którym mowa w ust. 6,
3) tryb i sposób zg∏aszania propozycji pytaƒ testowych i prawid∏owych odpowiedzi oraz propozycji
zadaƒ, przygotowania, przechowywania oraz
przekazywania komisjom egzaminacyjnym, o których mowa w art. 78 ust. 1, zestawu pytaƒ testowych wraz z kartà odpowiedzi i wykazu prawid∏owych odpowiedzi oraz zadaƒ na egzamin adwokacki,
4) tryb i sposób zapewnienia zgodnoÊci wykazu prawid∏owych odpowiedzi z obowiàzujàcym stanem
prawnym,
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5) tryb i sposób zapewnienia obs∏ugi administracyjno-biurowej zespo∏u
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego,
w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
wykazu tytu∏ów aktów prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu adwokackiego oraz koniecznoÊç zabezpieczenia pytaƒ i zadaƒ przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz
6) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków zespo∏u, uwzgl´dniajàc nak∏ad ich pracy i zakres obowiàzków oraz liczb´ kandydatów.
13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i sposób udzielenia zamówienia,
o którym mowa w ust. 11, zapewniajàc zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców i majàc na uwadze koniecznoÊç zabezpieczenia pytaƒ testowych oraz zadaƒ przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
Art. 77b.107) Do egzaminu adwokackiego mo˝e
przystàpiç osoba, która odby∏a aplikacj´ adwokackà
i otrzyma∏a zaÊwiadczenie o jej odbyciu, oraz osoba,
o której mowa w art. 66 ust. 2.
Art. 78.108) 1. Egzamin adwokacki przeprowadzajà
komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, zwane dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, w sk∏adzie 8 cz∏onków, powo∏ane na obszarze w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku okr´gowych rad adwokackich. Przepisy art. 75a ust. 1a oraz art. 75e ust. 5
stosuje si´ odpowiednio.
2. Cz∏onków komisji egzaminacyjnych powo∏uje
si´ spoÊród specjalistów z dziedzin prawa obj´tych
egzaminem, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ prawid∏owego przebiegu egzaminu.
3. Do sk∏adu komisji egzaminacyjnych kandydatów na cz∏onków wskazujà: Minister SprawiedliwoÊci
— 4 egzaminatorów i 4 zast´pców egzaminatorów,
Naczelna Rada Adwokacka — 4 adwokatów jako egzaminatorów i 4 adwokatów jako zast´pców egzaminatorów.
4. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje, w drodze
zarzàdzenia, komisje egzaminacyjne na obszarze w∏aÊciwoÊci jednej lub kilku okr´gowych rad adwokackich i zast´pców egzaminatorów z dziedzin prawa obj´tych egzaminem, a tak˝e wskazuje, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej i jego zast´pc´.
5. Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawid∏owym przebiegiem egzaminu adwokackiego. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami
i reprezentuje jà na zewnàtrz.
6. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej podlega wy∏àczeniu z prac komisji egzaminacyjnej z przyczyn okreÊlonych w art. 75g na czas przeprowadzania egzaminu
adwokackiego. W przypadku koniecznoÊci wy∏àczenia
egzaminatora z prac komisji egzaminacyjnej lub zaist———————
108)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
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nienia przeszkody uniemo˝liwiajàcej jego udzia∏
w pracach komisji egzaminacyjnej, w sk∏ad komisji
egzaminacyjnej wchodzi zast´pca egzaminatora z danej dziedziny prawa. Niemo˝noÊç udzia∏u egzaminatora w pracach komisji egzaminacyjnej stwierdza
przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej.
7. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnych sk∏adajà
oÊwiadczenia, o których mowa w art. 75g ust. 3, w terminie 7 dni po up∏ywie terminu do sk∏adania zg∏oszenia o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego.
8. Egzamin adwokacki przeprowadza si´ raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Naczelnà Radà Adwokackà.
9. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemo˝liwiajàcej przeprowadzenie egzaminu przez komisj´
egzaminacyjnà w terminie, o którym mowa w ust. 8,
Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu przez t´ komisj´ egzaminacyjnà. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej
zawiadamia zdajàcych o dodatkowym terminie egzaminu listem poleconym za poÊwiadczeniem odbioru
oraz obwieszcza na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie wyznaczonej okr´gowej rady adwokackiej. Przepisy
art. 77a ust. 5 i ust. 7—11 stosuje si´ odpowiednio.
10. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji egzaminacyjnej przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
na obszarze kraju.
11. Przewodniczàcemu i cz∏onkowi komisji egzaminacyjnej nieb´dàcemu pracownikiem administracji
rzàdowej przys∏uguje wynagrodzenie za czynnoÊci
zwiàzane z udzia∏em w komisji egzaminacyjnej.
12. W∏aÊciwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej
okr´gowa rada adwokacka zapewnia obs∏ug´ administracyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci komisji egzaminacyjnej, w tym przeprowadzanie egzaminu adwokackiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzàdowej.
13. Ze Êrodków przekazanych na zadanie zlecone,
o którym mowa w ust. 12, w∏aÊciwe rady pokrywajà
koszty przeprowadzenia egzaminu adwokackiego
oraz wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji egzaminacyjnej.
14. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià komisji egzaminacyjnej, w tym z przeprowadzaniem egzaminu adwokackiego, oraz wynagrodzenie przewodniczàcego
i cz∏onków komisji egzaminacyjnej pokrywane sà
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, która pozostaje w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.
15. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
komisji egzaminacyjnych oraz powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji egzaminacyjnych,
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2) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 78a
ust. 4 pkt 3 i 5—9,
3) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków komisji egzaminacyjnych, uwzgl´dniajàc liczb´ osób przyst´pujàcych do egzaminu, zakres i nak∏ad ich pracy w zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu adwokackiego oraz tryb wyp∏acania tego wynagrodzenia,
4) szczegó∏owy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego, w szczególnoÊci:
a) sposób dzia∏ania komisji egzaminacyjnych,
b) czas trwania poszczególnych cz´Êci egzaminu
adwokackiego,
c) sposób zorganizowania obs∏ugi administracyjnej i technicznej komisji egzaminacyjnych przez
okr´gowe rady adwokackie, w tym przekazywania Êrodków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków zwiàzanych z tà obs∏ugà
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego, terminowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu,
zapewnienia zachowania bezstronnoÊci pracy komisji egzaminacyjnych oraz koniecznoÊç uzyskania informacji niezb´dnych do prawid∏owego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.
Art. 78a.109) 1. W terminie do dnia 31 maja ka˝dego roku Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Naczelnà Radà Adwokackà zamieszcza w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim i w Biuletynie Informacji
Publicznej og∏oszenie o egzaminie adwokackim,
w którym podaje w szczególnoÊci:
1) termin z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, zwanego dalej „wnioskiem”;
2) w∏aÊciwoÊç miejscowà ka˝dej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia ka˝dej cz´Êci egzaminu
adwokackiego;
4) wysokoÊç op∏aty za egzamin adwokacki.
2. Aplikanci adwokaccy sk∏adajà wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze w∏aÊciwoÊci okr´gowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikacj´ adwokackà. Osoby uprawnione do przystàpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji sk∏adajà
wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze w∏aÊciwoÊci okr´gowej rady adwokackiej w∏aÊciwej ze
wzgl´du na ich miejsce zamieszkania. Okr´gowe rady
adwokackie ka˝dego roku, w terminie 7 dni od dnia
zakoƒczenia aplikacji, przekazujà w∏aÊciwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi SprawiedliwoÊci list´ osób, które odby∏y aplikacj´ adwokackà.
3. Osoby, które odby∏y aplikacj´ adwokackà, do∏àczajà do wniosku zaÊwiadczenie o odbyciu aplikacji
adwokackiej oraz orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty
za egzamin adwokacki.
———————
109)

Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

Poz. 1188

4. Osoby uprawnione do przystàpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji do∏àczajà do
wniosku odpowiednio:
1) kwestionariusz osobowy;
2) ˝yciorys;
3) dokument zaÊwiadczajàcy uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
4) orygina∏ dyplomu ukoƒczenia wy˝szych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytu∏u magistra lub zagranicznych studiów
prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urz´dowy odpis albo poÊwiadczonà notarialnie kopi´ orygina∏u lub urz´dowego
odpisu dyplomu;
5) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej 5-letni
okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66
ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sàdowego, starszego referendarza sàdowego, asystenta s´dziego lub asystenta prokuratora;
6) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej 5-letni
okres zatrudnienia lub wykonywania wymagajàcych wiedzy prawniczej czynnoÊci bezpoÊrednio
zwiàzanych ze Êwiadczeniem pomocy prawnej
przez adwokata lub radc´ prawnego na podstawie
umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spó∏ce cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej, o których mowa
w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego,
spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
7) dokumenty zaÊwiadczajàce co najmniej 5-letni
okres zatrudnienia w urz´dach organów w∏adzy
publicznej i wykonywania wymagajàcych wiedzy
prawniczej czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzanych ze
Êwiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych
urz´dów, w tym zaÊwiadczenie kierownika urz´du;
8) dokumenty zaÊwiadczajàce o zdaniu egzaminu s´dziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
9) dokumenty potwierdzajàce zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa;
10) informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego, opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc przed z∏o˝eniem wniosku;
11) orygina∏ dowodu uiszczenia op∏aty za egzamin adwokacki;
12) 3 zdj´cia zgodnie z wymaganiami obowiàzujàcymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
5. Osoby, o których mowa w:
1) ust. 3 — sk∏adajà wniosek najpóêniej w terminie
21 dni,
2) ust. 4 — sk∏adajà wniosek najpóêniej w terminie
45 dni
— przed dniem rozpocz´cia egzaminu adwokackiego. Przepisy art. 75c ust. 4—9 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 78b.110) 1.111) Kandydat uiszcza op∏at´ za egzamin adwokacki, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Prawid∏owoÊç odpowiedzi ocenia si´ wed∏ug
stanu prawnego obowiàzujàcego w dniu egzaminu
adwokackiego.

1a.112) W przypadku wydania postanowienia o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpoznania, wydania decyzji odmawiajàcej dopuszczenia do udzia∏u w egzaminie adwokackim albo z∏o˝enia nie póêniej ni˝ 14 dni
przed terminem egzaminu adwokackiego pisemnego
oÊwiadczenia kandydata o odstàpieniu od udzia∏u
w egzaminie adwokackim, dwie trzecie uiszczonej
op∏aty podlega zwrotowi na pisemny wniosek kandydata z∏o˝ony przewodniczàcemu komisji egzaminacyjnej w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku.

5. Druga cz´Êç egzaminu adwokackiego polega na
rozwiàzaniu zadania z zakresu prawa karnego polegajàcego na przygotowaniu aktu oskar˝enia lub apelacji,
albo w przypadku uznania, i˝ brak jest podstaw do ich
wniesienia, na sporzàdzeniu opinii prawnej w oparciu
o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Naczelnej Rady Adwokackiej okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty egzaminacyjnej — nie wy˝szà ni˝ równowartoÊç minimalnego wynagrodzenia —
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.
Art. 78c.110) Pracownikowi przys∏uguje prawo do
p∏atnego urlopu, w wymiarze 30 dni kalendarzowych,
na przygotowanie si´ do egzaminu adwokackiego
oraz zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia w celu uczestniczenia w egzaminie
wst´pnym i adwokackim.
Art. 78d.113) 1. Egzamin adwokacki polega na
sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przyst´pujàcej do egzaminu adwokackiego, zwanej dalej
„zdajàcym”, do samodzielnego i nale˝ytego wykonywania zawodu adwokata, w tym wiedzy z zakresu prawa i umiej´tnoÊci jej praktycznego zastosowania z zakresu: materialnego i procesowego prawa karnego,
materialnego i procesowego prawa wykroczeƒ, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuƒczego, prawa gospodarczego, spó∏ek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, post´powania sàdowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju
sàdów i prokuratur, samorzàdu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej dzia∏ajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.
2. Egzamin adwokacki sk∏ada si´ z pi´ciu cz´Êci
pisemnych.
3. Pierwsza cz´Êç egzaminu adwokackiego polega
na rozwiàzaniu testu sk∏adajàcego si´ z zestawu
100 pytaƒ zawierajàcych po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa oraz z karty
odpowiedzi. Zdajàcy mo˝e wybraç tylko jednà odpowiedê, którà zaznacza na karcie odpowiedzi. Za ka˝dà
prawid∏owà odpowiedê zdajàcy uzyskuje 1 punkt.
———————
110)

111)
112)
113)

Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 10 pkt 1 lit. d tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.

6. Trzecia cz´Êç egzaminu adwokackiego polega
na rozwiàzaniu zadania z zakresu prawa cywilnego
polegajàcego na przygotowaniu pozwu lub wniosku
albo apelacji, albo w przypadku uznania, i˝ brak jest
podstaw do ich wniesienia, na sporzàdzeniu opinii
prawnej w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.
7. Czwarta cz´Êç egzaminu adwokackiego polega
na rozwiàzaniu zadania z zakresu prawa gospodarczego polegajàcego na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku
uznania, i˝ brak jest podstaw do ich wniesienia, na
sporzàdzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowane
na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan
faktyczny.
8. Piàta cz´Êç egzaminu adwokackiego polega na
rozwiàzaniu zadania z zakresu prawa administracyjnego polegajàcego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sàdu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sàdu Administracyjnego albo
w przypadku uznania, i˝ brak jest podstaw do ich
wniesienia, na sporzàdzeniu opinii prawnej w oparciu
o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.
9. Egzaminatorzy dokonujà oceny za cz´Êç pierwszà egzaminu adwokackiego przy zastosowaniu nast´pujàcej skali ocen:
1) oceny pozytywne:
a) celujàca (6) — 95—100 punktów,
b) bardzo dobra (5) — 85—94 punktów,
c) dobra (4) — 75—84 punktów,
d) dostateczna (3) — 60—74 punktów;
2) ocena negatywna — niedostateczna (2) — 0—59
punktów.
10. Egzaminatorzy dokonujà oceny za cz´Êç drugà
do piàtej egzaminu adwokackiego przy zastosowaniu
nast´pujàcej skali ocen:
1) oceny pozytywne:
a) celujàca (6),
b) bardzo dobra (5),
c) dobra (4),
d) dostateczna (3);
2) ocena negatywna — niedostateczna (2).
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11. Podczas egzaminu adwokackiego zdajàcy nie
mo˝e posiadaç urzàdzeƒ s∏u˝àcych do przekazu lub
odbioru informacji.
12. Podczas rozwiàzywania zadaƒ z cz´Êci drugiej
do piàtej egzaminu adwokackiego zdajàcy mo˝e korzystaç z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz
orzecznictwa.
13. Przepisy art. 75h ust. 1, 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 78e.113) 1. Test z pierwszej cz´Êci egzaminu
adwokackiego sprawdzajà niezale˝nie od siebie dwaj
egzaminatorzy wyznaczeni przez przewodniczàcego
komisji egzaminacyjnej, jeden spoÊród wskazanych
przez Ministra SprawiedliwoÊci, drugi spoÊród wskazanych przez Naczelnà Rad´ Adwokackà.
2. Oceny rozwiàzania ka˝dego z zadaƒ z cz´Êci
drugiej do piàtej egzaminu adwokackiego dokonujà
niezale˝nie od siebie dwaj egzaminatorzy z dziedzin
prawa, których dotyczy praca pisemna, jeden spoÊród wskazanych przez Ministra SprawiedliwoÊci,
drugi spoÊród wskazanych przez Naczelnà Rad´ Adwokackà bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci zachowanie wymogów formalnych, w∏aÊciwoÊç zastosowanych przepisów prawa i umiej´tnoÊç ich interpretacji, poprawnoÊç zaproponowanego przez zdajàcego sposobu rozstrzygni´cia problemu z uwzgl´dnieniem interesu strony, którà zgodnie z zadaniem reprezentuje.
3. Ka˝dy z egzaminatorów sprawdzajàcych prac´
pisemnà wystawia ocen´ czàstkowà i sporzàdza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny czàstkowej
i przekazuje je niezw∏ocznie przewodniczàcemu komisji egzaminacyjnej, który za∏àcza wszystkie uzasadnienia ocen czàstkowych dotyczàce prac zdajàcego do
protoko∏u z przebiegu egzaminu adwokackiego.
4. Ostatecznà ocen´ z pracy pisemnej z danego zadania z cz´Êci drugiej do piàtej egzaminu adwokackiego stanowi Êrednia ocen czàstkowych przyznanych
przez ka˝dego z egzaminatorów, przy czym:

Poz. 1188

1) odst´puje od wystawienia ostatecznych ocen
z tych prac oraz
2) przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia
przy Ministrze SprawiedliwoÊci, o której mowa
w art. 78h, prace pisemne zdajàcego oraz ich oceny czàstkowe, wraz z uzasadnieniami, w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, komisja
egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze SprawiedliwoÊci stosuje odpowiednio przepisy art. 78f ust. 1 i 2
oraz art. 78h ust. 11.
Art. 78f.113) 1. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego otrzymuje zdajàcy, który z ka˝dej cz´Êci egzaminu adwokackiego otrzyma∏ ocen´ pozytywnà.
2. Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwa∏´
o wyniku egzaminu adwokackiego wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci wszystkich cz∏onków komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna wydaje zdajàcemu uchwa∏´, a jej odpis przesy∏a Ministrowi SprawiedliwoÊci, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej oraz
do∏àcza do akt osobowych zdajàcego.
3. Minister SprawiedliwoÊci publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej imiona i nazwiska osób, które
uzyska∏y pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego
oraz imiona ich rodziców.
Art. 78g.113) 1. Z przebiegu egzaminu adwokackiego sporzàdza si´ niezw∏ocznie protokó∏, który podpisujà cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej uczestniczàcy
w egzaminie adwokackim. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej mogà zg∏aszaç uwagi do protoko∏u.
2. Dokumentacj´ zwiàzanà z przeprowadzeniem
egzaminu, po jego zakoƒczeniu, przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej przekazuje w∏aÊciwej okr´gowej
radzie adwokackiej, z czego sporzàdza si´ protokó∏.
Kopi´ protoko∏u z przebiegu egzaminu oraz kopi´ protoko∏u z przekazania dokumentacji przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej przekazuje Ministrowi SprawiedliwoÊci w terminie 7 dni od dnia sporzàdzenia.

1) oceny pozytywne to:
a) celujàca — je˝eli Êrednia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi od 5,51 do 6,00,
b) bardzo dobra — je˝eli Êrednia arytmetyczna
wystawionych ocen wynosi od 4,51 do 5,50,
c) dobra — je˝eli Êrednia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi od 3,51 do 4,50,
d) dostateczna — je˝eli Êrednia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi od 3,00 do 3,50;
2) ocena negatywna — niedostateczna — je˝eli Êrednia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi poni˝ej 3,00.
5. Je˝eli przynajmniej dwie oceny czàstkowe prac
pisemnych zdajàcego z zadaƒ z cz´Êci od drugiej do
piàtej sà negatywne, a Êrednia arytmetyczna, o której
mowa w ust. 4, wskazuje na pozytywnà ostatecznà
ocen´ tych prac, komisja egzaminacyjna:

Art. 78h.113) 1. Od uchwa∏y o wyniku egzaminu adwokackiego zdajàcemu przys∏uguje odwo∏anie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze SprawiedliwoÊci w terminie 14 dni od dnia otrzymania
uchwa∏y, o której mowa w art. 78f ust. 2.
2. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje, w drodze
zarzàdzenia, komisj´ egzaminacyjnà II stopnia przy
Ministrze SprawiedliwoÊci, zwanà dalej „komisjà odwo∏awczà”, w sk∏adzie 9 cz∏onków.
3. Do sk∏adu komisji odwo∏awczej kandydatów na
cz∏onków wskazujà:
1) Minister SprawiedliwoÊci — 5 cz∏onków, spoÊród
których wyznacza przewodniczàcego;
2) Naczelna Rada Adwokacka — 4 cz∏onków — spoÊród osób, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ rzetelnego rozpoznania odwo∏aƒ.
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4. Przewodniczàcemu i cz∏onkom komisji odwo∏awczej za udzia∏ w jej pracach przys∏uguje wynagrodzenie.
5. Przepisy art. 75e ust. 5, 7 i 11, art. 75f ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
6. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w komisji odwo∏awczej lub odwo∏ania cz∏onka z komisji odwo∏awczej, Minister SprawiedliwoÊci niezw∏ocznie
powo∏uje nowego cz∏onka komisji odwo∏awczej.
W przypadku cz∏onka, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
Naczelna Rada Adwokacka w terminie okreÊlonym
przez Ministra SprawiedliwoÊci wskazuje nowego
kandydata na cz∏onka komisji odwo∏awczej.

Poz. 1188

Art. 79. 1.114) Okr´gowa rada adwokacka skreÊla
aplikanta adwokackiego z listy w wypadku:
1) okolicznoÊci wymienionych w art. 72 ust. 1
i art. 74;
2) niezakoƒczenia przez niego, bez usprawiedliwionej przyczyny, aplikacji adwokackiej w terminie,
o którym mowa w art. 76 ust. 1.
2. Okr´gowa rada adwokacka mo˝e skreÊliç aplikanta adwokackiego z listy aplikantów adwokackich
w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, je˝eli stwierdzi jego nieprzydatnoÊç do wykonywania zawodu adwokata.

7. Cz∏onek komisji odwo∏awczej podlega wy∏àczeniu od udzia∏u w post´powaniu w sprawie z przyczyn
wskazanych w art. 75g ust. 1. Przepis art. 75g ust. 2
stosuje si´.

3.115) Do skreÊlenia aplikanta adwokackiego z listy
aplikantów stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 68
ust. 5, 6 i 7.

8. Cz∏onkowie komisji odwo∏awczej przed przystàpieniem do rozpatrywania sprawy sk∏adajà pisemne
oÊwiadczenia, i˝ nie pozostajà z osobà, której dotyczy
sprawa, w stosunku, o którym mowa w art. 75g ust. 1.

4.116) Od uchwa∏y Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skreÊlenia z listy aplikantów adwokackich s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia uchwa∏y.

9. Do zadaƒ komisji odwo∏awczej nale˝y rozpatrywanie odwo∏aƒ od wyników egzaminu adwokackiego.

DZIA¸ VIII

10. Uchwa∏y sà podejmowane wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów w obecnoÊci wszystkich cz∏onków komisji odwo∏awczej.
11. Od uchwa∏y komisji odwo∏awczej s∏u˝y skarga
do sàdu administracyjnego.
12. Do post´powania przed komisjà odwo∏awczà
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 80.117) Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za post´powanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnoÊci
zawodu bàdê za naruszenie swych obowiàzków zawodowych, a adwokaci równie˝ za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 8b.

13. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà komisji odwo∏awczej zapewnia Minister SprawiedliwoÊci.

Art. 81. 1. Kary dyscyplinarne sà nast´pujàce:
1) upomnienie;

14. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

2) nagana;

1) tryb i termin zg∏aszania kandydatów na cz∏onków
komisji odwo∏awczej,

3) kara pieni´˝na;

2) termin powo∏ania komisji odwo∏awczej,

4) zawieszenie w czynnoÊciach zawodowych na czas
od trzech miesi´cy do pi´ciu lat;

3) wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego
i cz∏onków komisji odwo∏awczej, uwzgl´dniajàc
zakres i nak∏ad ich pracy oraz tryb jego wyp∏acania,
4) tryb i sposób dzia∏ania komisji odwo∏awczej,
5) sposób zapewnienia obs∏ugi administracyjno-biurowej komisji odwo∏awczej
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prawid∏owego i terminowego rozpoznawania odwo∏aƒ oraz zapewnienia
zachowania bezstronnoÊci pracy cz∏onków komisji
odwo∏awczej.
Art. 78i.113) W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, zdajàcy mo˝e
przyst´powaç do kolejnych egzaminów adwokackich,
z tym ˝e egzamin ten zdaje w ca∏oÊci.

5) (uchylony);118)
6) wydalenie z adwokatury.
2. Obok kary nagany i kary pieni´˝nej mo˝na orzec
dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od
roku do pi´ciu lat.
———————
114)
115)
116)
117)
118)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 7.
Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 7.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
Przez art. 1 pkt 48 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.
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3. Obok kary zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych orzeka si´ dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesi´ciu.

4) kara zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych nie
podlega ∏àczeniu z karami upomnienia, nagany
i karà pieni´˝nà;

4. Kara nagany oraz kara pieni´˝na pociàga za sobà utrat´ biernego prawa wyborczego do organu
samorzàdu adwokackiego na czas trzech lat od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia.

5) przy orzeczonych za kilka przewinieƒ karach rodzajowo ró˝nych i karze wydalenia z adwokatury
wymierza si´ kar´ ∏àcznà wydalenia z adwokatury,
a w wypadku orzeczonych równoczeÊnie kar pieni´˝nych kar´ t´ orzeka si´ na zasadach przewidzianych w pkt 3.

5. Kara zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych
pociàga za sobà utrat´ biernego i czynnego prawa
wyborczego do organu samorzàdu adwokackiego na
czas szeÊciu lat od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia.
6.119) Sàd dyscyplinarny mo˝e orzec podanie treÊci orzeczenia do publicznej wiadomoÊci Êrodowiska
adwokackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiÊmie, którego wydawcà jest organ adwokatury.
Art. 82. 1. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w granicach od pi´ciokrotnej do pi´çdziesi´ciokrotnej podstawowej sk∏adki izbowej. Wp∏ywy z kar pieni´˝nych
okr´gowa rada adwokacka przekazuje na cele adwokatury.
2. Kara wydalenia z adwokatury pociàga za sobà
skreÊlenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania si´
o ponowny wpis.
Art. 83. 1. W stosunku do aplikantów adwokackich
nie orzeka si´ kary pieni´˝nej.
2. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynnoÊciach zawodowych stosuje si´ odpowiednio do aplikantów adwokackich, przy czym czasu trwania zawieszenia nie zalicza si´ do okresu obowiàzkowej aplikacji adwokackiej.
3.120) Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do
aplikantów adwokackich pociàga za sobà skreÊlenie
z listy aplikantów bez prawa ubiegania si´ o ponowny
wpis na list´ aplikantów adwokackich lub o wpis na list´ adwokatów przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury.
Art. 84. 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka
przewinieƒ dyscyplinarnych, sàd dyscyplinarny wymierza kar´ za poszczególne przewinienia, a nast´pnie kar´ ∏àcznà.
2. Przy orzekaniu kary ∏àcznej stosuje si´ nast´pujàce zasady:
1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza si´ ∏àcznà kar´ nagany;
2) kary upomnienia i nagany nie podlegajà ∏àczeniu
z karà pieni´˝nà;
3) przy karach pieni´˝nych ∏àczna kara pieni´˝na nie
mo˝e przekraczaç sumy tych kar i nie mo˝e byç
ni˝sza od najwy˝szej z orzeczonych kar pieni´˝nych;
———————
119)
120)

Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

3. Zasady przewidziane w ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie wydania orzeczenia ∏àcznego.
Art. 85. 1. Dziekan rady adwokackiej mo˝e wymierzyç cz∏onkowi izby kar´ upomnienia.
2. Od kary upomnienia wymierzonej w trybie przewidzianym w ust. 1 s∏u˝y odwo∏anie do sàdu dyscyplinarnego, który orzeka w tych sprawach jako druga
i ostatnia instancja.
Art. 86. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego o ten sam czyn,
mo˝e byç jednak zawieszone do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.
Art. 87. 1. (uchylony).121)
2. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒczeniem post´powania dyscyplinarnego, postanowienie
o jego umorzeniu traci moc, a post´powanie toczy si´
nadal, je˝eli ˝àda tego — w terminie dwumiesi´cznym
od dnia zgonu obwinionego — jego ma∏˝onek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
Art. 88. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego, je˝eli od chwili pope∏nienia przewinienia up∏yn´∏y trzy lata, a w wypadkach przewidzianych
w art. 8 ust. 2 — szeÊç miesi´cy.
2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje
wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa ka˝da
czynnoÊç organu powo∏anego do Êcigania przewinienia.
4. KaralnoÊç przewinienia dyscyplinarnego ustaje,
je˝eli od czasu pope∏nienia up∏yn´∏o pi´ç lat, a w wypadku przewidzianym w art. 8 ust. 2 — dwa lata.
Art. 88a.122) Od orzeczeƒ i postanowieƒ koƒczàcych post´powanie dyscyplinarne odwo∏anie przys∏uguje stronom oraz Ministrowi SprawiedliwoÊci w terminie 14 dni od dnia dor´czenia odpisu orzeczenia
albo postanowienia, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwo∏ania.
Art. 89. 1. Sàd dyscyplinarny jest w zakresie orzekania niezawis∏y.
———————
121)
122)

Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2. Sàd dyscyplinarny rozstrzyga samodzielnie nasuwajàce si´ zagadnienia prawne i orzeka na mocy
przekonania opartego na swobodnej ocenie ca∏okszta∏tu dowodów, uwzgl´dniajàc okolicznoÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak i na niekorzyÊç obwinionego.
Art. 90. 1. Sàd dyscyplinarny wszczyna post´powanie na wniosek uprawnionego oskar˝yciela.
2.123) Minister SprawiedliwoÊci mo˝e poleciç
wszcz´cie dochodzenia albo post´powania przed sàdem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu.
2a.124) W wypadku okreÊlonym w ust. 2 Ministrowi SprawiedliwoÊci przys∏ugujà prawa strony.
3.125) Je˝eli adwokat Êwiadczy w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym pomoc prawnà na podstawie obowiàzujàcych tam przepisów o Êwiadczeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii Europejskiej, sàd dyscyplinarny, który wszczà∏ post´powanie dyscyplinarne,
niezw∏ocznie zawiadamia o tym w∏aÊciwy organ
w tym paƒstwie, przesy∏ajàc temu organowi odpis
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Art. 91.126) 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà:
1) sàd dyscyplinarny izby adwokackiej;

5. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji dor´cza si´
stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz Naczelnej
Radzie Adwokackiej.
Art. 91a. 1. Od orzeczenia wydanego przez Wy˝szy
Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji przys∏uguje
stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci, Rzecznikowi
Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady
Adwokackiej kasacja do Sàdu Najwy˝szego.
2. Orzeczenie, od którego s∏u˝y kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu
do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego up∏ywu terminu do jej wniesienia.
Art. 91b. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu
ra˝àcego naruszenia prawa, jak równie˝ ra˝àcej niewspó∏miernoÊci kary dyscyplinarnej.
Art. 91c. Kasacj´ wnosi si´ do Sàdu Najwy˝szego
za poÊrednictwem Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego,
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia z uzasadnieniem.
Art. 91d. 1. Od kasacji, o której mowa w art. 91a
ust. 1, nie uiszcza si´ op∏aty sàdowej.
2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasacj´, nie
podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.
3. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na rozprawie
w sk∏adzie trzech s´dziów.
Art. 91e. (uchylony).127)

2) Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny.
2. Sàd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje
wszystkie sprawy jako sàd pierwszej instancji, z wyjàtkiem spraw okreÊlonych w ust. 3 pkt 2 oraz w art. 85
ust. 2.
3. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny rozpoznaje:
1) jako sàd drugiej instancji sprawy rozpoznawane
w pierwszej instancji przez sàdy dyscyplinarne izb
adwokackich;
2) jako sàd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne
cz∏onków Naczelnej Rady Adwokackiej i okr´gowych rad adwokackich;
3) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.
4. Sàd orzeka w sk∏adzie trzyosobowym. Odwo∏ania od orzeczeƒ wydanych w trybie, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2, rozpoznaje ten sam sàd w innym, pi´cioosobowym sk∏adzie.
———————
123)
124)

125)
126)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 664), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 czerwca 2007 r.
Dodany przez art. 45 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 1188

Art. 92. 1. W∏aÊciwy do rozpoznania sprawy jest
sàd dyscyplinarny izby adwokackiej, której obwiniony
jest cz∏onkiem w chwili wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.
2. Je˝eli przewinienie obj´te jednà sprawà pope∏ni∏o dwóch lub wi´cej obwinionych wpisanych na list´ adwokatów lub aplikantów adwokackich w ró˝nych izbach, w∏aÊciwy jest sàd dyscyplinarny, w którego okr´gu pope∏niono przewinienie, a je˝eli miejsca
tego ustaliç nie mo˝na — sàd dyscyplinarny izby,
w której wszcz´to najpierw post´powanie dyscyplinarne.
3. Spory o w∏aÊciwoÊç miejscowà, je˝eli ustalenie
w∏aÊciwoÊci zgodnie z ust. 2 jest niemo˝liwe, rozstrzyga Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny.
4. W razie gdy sàd w∏aÊciwy nie mo˝e z powodu
przeszkody rozpoznaç sprawy lub podjàç innej czynnoÊci albo gdy wymagajà tego wzgl´dy celowoÊci,
Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny wyznaczy inny sàd dyscyplinarny do rozpoznania sprawy.
Art. 93. 1. Stronami w post´powaniu dyscyplinarnym sà oskar˝yciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskar˝ycielem w post´powaniu jest rzecznik
dyscyplinarny.
———————
127)

Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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3. Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy si´ post´powanie dyscyplinarne.
4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zosta∏o bezpoÊrednio naruszone post´powaniem
adwokata lub aplikanta adwokackiego okreÊlonym
w art. 80.
Art. 93a.128) Rzecznik dyscyplinarny dor´cza
Ministrowi SprawiedliwoÊci odpisy postanowieƒ
o wszcz´ciu dochodzenia oraz informuje Ministra
SprawiedliwoÊci o wniesieniu do sàdu dyscyplinarnego wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego lub o skierowaniu wniosku o ukaranie do dziekana
okr´gowej rady adwokackiej.
Art. 94.129) Obwiniony ma prawo do ustanowienia
obroƒcy, którym mo˝e byç wy∏àcznie adwokat.
Art. 95. 1. Sàd dyscyplinarny orzeka na rozprawie
lub na posiedzeniu.
2. Rozstrzygni´cia sàdu dyscyplinarnego zapadajà
w formie orzeczeƒ lub postanowieƒ. Orzeczenie mo˝e
byç wydane jedynie na rozprawie, chyba ˝e przepis
szczególny stanowi inaczej.
Art. 95a.130) Rozprawa przed sàdem dyscyplinarnym jest jawna, chyba ˝e jawnoÊç rozprawy zagra˝a
ujawnieniu tajemnicy adwokackiej albo zachodzà inne
wymagane przepisami prawa przyczyny wy∏àczenia
jawnoÊci.
Art. 95b. Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz osobom przez niego upowa˝nionym przys∏uguje w ka˝dym stadium post´powania prawo wglàdu do akt i ˝àdania informacji o wynikach post´powania dyscyplinarnego, jak równie˝ prawo ˝àdania prawomocnych
orzeczeƒ dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy.
Art. 95c.131) Post´powanie dyscyplinarne obejmuje:
1) dochodzenie, z zastrze˝eniem art. 90 ust. 2;
2) post´powanie przed sàdem dyscyplinarnym;
3) post´powanie wykonawcze.
Art. 95d. Sàd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny mo˝e umorzyç post´powanie dyscyplinarne
w wypadkach mniejszej wagi.
Art. 95e. 1. (uchylony).132)
2. Kar´ za nieusprawiedliwione niestawiennictwo,
za odmow´ zeznaƒ lub przyrzeczenia, nak∏ada na

Êwiadka lub bieg∏ego — na wniosek sàdu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego — sàd rejonowy
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania Êwiadka lub
bieg∏ego. Âwiadek lub bieg∏y nie podlega karze, je˝eli
nie by∏ uprzedzony o skutkach niestawiennictwa, odmowy z∏o˝enia zeznaƒ lub przyrzeczenia.
3. Przymusowe sprowadzenie Êwiadka zarzàdza —
na wniosek sàdu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego — w∏aÊciwy sàd rejonowy.
Art. 95f. (uchylony).133)
Art. 95g. Cofni´cie odwo∏ania przed rozpocz´ciem
rozprawy odwo∏awczej wià˝e Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny.
Art. 95h. 1. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny rozpoznaje
spraw´ w granicach odwo∏ania, bierze jednak z urz´du pod rozwag´ naruszenie prawa materialnego oraz
ra˝àce naruszenie przepisów o post´powaniu.
2. Orzeczenie podlega zmianie na korzyÊç obwinionego lub uchyleniu niezale˝nie od granic odwo∏ania, je˝eli jest ono oczywiÊcie niesprawiedliwe.
Art. 95i. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny mo˝e orzec na
niekorzyÊç obwinionego tylko wtedy, gdy wniesiono
na jego niekorzyÊç Êrodek odwo∏awczy.
Art. 95j. 1. Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy si´ post´powanie dyscyplinarne
lub karne, mo˝e byç tymczasowo zawieszony w czynnoÊciach zawodowych przez sàd dyscyplinarny
w szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu wydaje sàd
dyscyplinarny z urz´du bàdê na wniosek stron.
1a.134) Sàd dyscyplinarny orzeka o tymczasowym
zawieszeniu w czynnoÊciach zawodowych adwokata
lub aplikanta adwokackiego, w stosunku do którego
w prowadzonym przeciwko niemu post´powaniu karnym zastosowano tymczasowe aresztowanie, w terminie 14 dni od daty powzi´cia wiadomoÊci o tymczasowym aresztowaniu. Je˝eli w stosunku do tymczasowo aresztowanego adwokata lub aplikanta adwokackiego nie wszcz´to w chwili orzekania o tymczasowym aresztowaniu post´powania dyscyplinarnego
albo brak jest wniosku o tymczasowe zawieszenie,
sàd dyscyplinarny ogranicza tymczasowe zawieszenie
do czasu trwania tymczasowego aresztowania.
2. Postanowienie sàdu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Je˝eli okres tymczasowego zawieszenia trwa wi´cej ni˝
trzy miesiàce, Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny bada z urz´du zasadnoÊç zawieszenia.
Art. 95k. (uchylony).135)

———————
128)
129)
130)
131)
132)

Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 95l. 1. Koszty post´powania dyscyplinarnego
stanowià wszelkie wydatki poniesione w zwiàzku
z tym post´powaniem.
———————
133)
134)
135)

Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 39.
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2. Koszty post´powania ponosi obwiniony w razie
skazania, a w pozosta∏ych wypadkach izba adwokacka.
Art. 95∏.136) 1. Sàd dyscyplinarny przesy∏a odpis
prawomocnego orzeczenia w∏aÊciwej radzie adwokackiej — do wykonania, a Ministrowi SprawiedliwoÊci i Naczelnej Radzie Adwokackiej — do wiadomoÊci.

Art. 95m. (uchylony).137)
Art. 95n.138) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego.
DZIA¸ IX
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
oraz przepisy przejÊciowe i koƒcowe

2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu
dyscyplinarnym i tymczasowym zawieszeniu w czynnoÊciach zawodowych do∏àcza si´ do akt osobowych.
3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnoÊciach
zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej zawieszenia
w czynnoÊciach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia si´:

Art. 96. (pomini´ty).139)
Art. 97. 1. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, wpisani na list´ w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà adwokatami i aplikantami w rozumieniu prawa o adwokaturze.
2. (pomini´ty).139)

1) sàdy,
2) prokuratury,
3) w∏aÊciwe ze wzgl´du na charakter prowadzonych
przez danego adwokata spraw organy administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego
— w okr´gu izby adwokackiej, w której adwokat albo
aplikant adwokacki jest wpisany na list´, a w sprawie
adwokata wykonujàcego zawód radcy prawnego —
rad´ okr´gowej izby radców prawnych.
4. Usuni´cie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym
nast´puje z urz´du po up∏ywie:

Poz. 1188

Art. 98. (uchylony).140)
Art. 99. 1. Wymagaƒ odbycia aplikacji adwokackiej nie stosuje si´ do osób, które po ukoƒczeniu wy˝szych studiów prawniczych zajmowa∏y przez okres
pi´ciu lat stanowisko radcy prawnego w pe∏nym wymiarze zatrudnienia.
2. Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu
z samorzàdem radcowskim okreÊla w regulaminie zasady i tryb sk∏adania uzupe∏niajàcego egzaminu adwokackiego przez osoby wymienione w ust. 1.
Art. 100. (pomini´ty).139)

1) trzech lat od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego orzekajàcego kar´ upomnienia, kar´ nagany lub kar´ pieni´˝nà;

Art. 101. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia
1963 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 57, poz. 309
oraz z 1967 r. Nr 13, poz. 55).

2) pi´ciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych, je˝eli adwokat lub aplikant
adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub
nie zostanie wszcz´te przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 w zakresie, w jakim nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

5. Nie usuwa si´ wzmianki o karze wydalenia adwokata oraz aplikanta z adwokatury.

Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1982 r.

6. Z chwilà zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan
okr´gowej rady adwokackiej zarzàdza wykreÊlenie
wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usuni´cie
z akt osobowych dokumentów dotyczàcych ukarania.

———————
137)
138)

———————
136)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

139)
140)

Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7.
Zamieszczony w obwieszczeniu.
Przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 16.

