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USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, 

poz. 1188, z późn. zm.) 

 
Art. 73. 

Adwokat skreślony z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 4-5 
podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, chyba że przestał odpowiadać 
warunkom przewidzianym w art. 65 pkt 1 i 2. 
 

<Art. 73a. 
Przepis art. 73 stosuje się odpowiednio do adwokata skreślonego z listy adwokatów z 
przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 7 i 8, pod warunkiem złożenia przez niego 
egzaminu adwokackiego.> 

 
[Art. 77b. 

Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i 
otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 66 ust. 2.] 

<Art. 77b. 
Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i 
otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 66 ust. 2. Do 
egzaminu adwokackiego może przystąpić także osoba skreślona z listy adwokatów z 
przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 7 i 8.> 

 
Art. 82. 

1. Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do pięćdziesięciokrotnej 
podstawowej składki izbowej. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa rada adwokacka 
przekazuje na cele adwokatury. 

[2. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa 
ubiegania się o ponowny wpis.] 

<2. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów.> 
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<3. Adwokat, wobec którego została orzeczona kara, o której mowa w ust. 2, może 
ubiegać się o ponowny wpis na listę adwokatów po upływie 10 lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o karze wydalenia z adwokatury.> 

 
Art. 95ł. 

1. Sąd dyscyplinarny przesyła odpis prawomocnego orzeczenia właściwej radzie 
adwokackiej - do wykonania, a Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie 
Adwokackiej - do wiadomości. 

2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym i tymczasowym 
zawieszeniu w czynnościach zawodowych dołącza się do akt osobowych. 

3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej 
zawieszenia w czynnościach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia się: 

1) sądy, 
2) prokuratury, 
3) właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego adwokata spraw 

organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego 
- w okręgu izby adwokackiej, w której adwokat albo aplikant adwokacki jest wpisany na 
listę, a w sprawie adwokata wykonującego zawód radcy prawnego - radę okręgowej izby 
radców prawnych. 

[4. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 
1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną; 
2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, jeżeli adwokat 

lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte 
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.] 

<4. Zatarcie ukarania dyscyplinarnego następuje z mocy prawa z upływem: 
1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 

orzekającego karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną; 
2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, jeżeli 

adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie 
zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

3) dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 
o wydaleniu z adwokatury, jeżeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie 
w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne.> 

[5. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia adwokata oraz aplikanta z adwokatury.] 
[6. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan okręgowej rady adwokackiej zarządza 

wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych 
dokumentów dotyczących ukarania.] 

<6. Z chwilą zatarcia ukarania dyscyplinarnego dziekan okręgowej rady adwokackiej 
zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt 
osobowych dokumentów dotyczących ukarania.> 
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USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 

65, z późn. zm.) 

 
Art. 30. 

1. W wypadku gdy przeciwko radcy prawnemu toczy się postępowanie dyscyplinarne albo 
sądowe o przestępstwo zagrożone dodatkową karą pozbawienia praw publicznych lub 
prawa do wykonywania zawodu, do czasu zakończenia takiego postępowania można 
odmówić skreślenia z listy radców prawnych pomimo wniosku radcy prawnego, o 
którym mowa w art. 29 pkt 1. 

2. (uchylony). 
 

<Art. 301. 
Radca prawny skreślony z listy radców prawnych z przyczyny, o której mowa w art. 29 
pkt 6, może być ponownie wpisany na tę listę, o ile spełnia warunki określone w art. 24 
ust. 1 pkt 3–5 oraz pod warunkiem złożenia egzaminu radcowskiego.> 

 
Art. 361. 

[1. Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i 
otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 25 ust. 2.] 

<1. Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację 
radcowską i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu oraz osoba, o której mowa w art. 
25 ust. 2. Do egzaminu radcowskiego może przystąpić także osoba skreślona z listy 
radców prawnych z przyczyn, o których mowa w art. 29 pkt 6.> 

2. Egzamin radcowski przeprowadzają komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia 
egzaminu radcowskiego, zwane dalej "komisjami egzaminacyjnymi", w składzie 8 
członków, powoływane na obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców 
prawnych. Przepisy art. 331 ust. 1a oraz art. 335 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje się spośród specjalistów z dziedzin prawa 
objętych egzaminem, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego 
przebiegu egzaminu. 

4. Do składu komisji egzaminacyjnych kandydatów na członków wskazują: Minister 
Sprawiedliwości - 4 egzaminatorów i 4 zastępców egzaminatorów, Krajowa Rada 
Radców Prawnych - 4 radców prawnych jako egzaminatorów i 4 radców prawnych jako 
zastępców egzaminatorów. 

5. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komisje egzaminacyjne na 
obszarze właściwości jednej lub kilku okręgowych izb radców prawnych i zastępców 
egzaminatorów z dziedzin prawa objętych egzaminem, a także wskazuje, po zasięgnięciu 
opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i 
jego zastępcę. 

6. Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu radcowskiego. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 
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7. Członek komisji egzaminacyjnej podlega wyłączeniu z prac komisji egzaminacyjnej z 
przyczyn określonych w art. 337 na czas przeprowadzania egzaminu radcowskiego. W 
przypadku konieczności wyłączenia egzaminatora z prac komisji egzaminacyjnej lub 
zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji egzaminacyjnej, 
w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi zastępca egzaminatora z danej dziedziny prawa. 
Niemożność udziału egzaminatora w pracach komisji egzaminacyjnej stwierdza 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

8. Członkowie komisji egzaminacyjnych składają oświadczenia, o których mowa w art. 337 
ust. 3, w terminie 7 dni po upływie terminu do składania zgłoszenia o dopuszczenie do 
egzaminu radcowskiego. 

9. Egzamin radcowski przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez 
Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych. 

10. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez 
komisję egzaminacyjną w terminie, o którym mowa w ust. 9, Minister Sprawiedliwości 
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych wyznacza dodatkowy termin 
przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję egzaminacyjną. Przewodniczący komisji 
egzaminacyjnej zawiadamia zdających o dodatkowym terminie egzaminu listem 
poleconym za poświadczeniem odbioru oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
wyznaczonej okręgowej izby radców prawnych. Przepisy art. 36 ust. 5 i ust. 7-11 stosuje 
się odpowiednio. 

11. Przewodniczącemu i członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje zwrot kosztów 
podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

12. Przewodniczącemu i członkowi komisji egzaminacyjnej niebędącemu pracownikiem 
administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie za czynności związane z udziałem w 
komisji egzaminacyjnej. 

13. Właściwa dla siedziby komisji egzaminacyjnej rada okręgowej izby radców prawnych 
zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności komisji egzaminacyjnej, w 
tym przeprowadzanie egzaminu radcowskiego jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej. 

14. Ze środków przekazanych na zadanie zlecone, o którym mowa w ust. 13, właściwe rady 
pokrywają koszty przeprowadzenia egzaminu radcowskiego oraz wydatki związane z 
działalnością komisji egzaminacyjnej. 

15. Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnej, w tym z przeprowadzaniem 
egzaminu radcowskiego, oraz wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji 
egzaminacyjnej pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji 
Ministra Sprawiedliwości. 

16. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, 
określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej oraz 
powoływania i odwoływania członków komisji egzaminacyjnej, 

2) rodzaj dokumentów, o których mowa w art. 362 ust. 4 pkt 3 i 5-9, 
3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej, 

uwzględniając liczbę osób przystępujących do egzaminu, zakres i nakład ich pracy w 
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zorganizowaniu i w przebiegu egzaminu radcowskiego oraz tryb wypłacania tego 
wynagrodzenia, 

4) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu radcowskiego, w 
szczególności: 

a) sposób działania komisji egzaminacyjnej, 
b) czas trwania poszczególnych części egzaminu radcowskiego, 
c) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji 

egzaminacyjnej przez okręgowe izby radców prawnych, w tym przekazywania 
środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków 
związanych z tą obsługą 

- uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i efektywnego 
przeprowadzenia egzaminu, zapewnienia zachowania bezstronności pracy komisji 
egzaminacyjnej oraz konieczność uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. 

 
Art. 65. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
2) nagana z ostrzeżeniem; 
3) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech 

miesięcy do pięciu lat; 
3a) kara pieniężna nie niższa od połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej za miesiąc poprzedzający datę orzeczenia dyscyplinarnego i 
nie wyższa od pięciokrotności tego wynagrodzenia; 

4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do 
aplikantów radcowskich - wydalenie z aplikacji. 

2. Kary określonej w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się wobec aplikanta radcowskiego. 
2a. Obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz 

wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. 
2b. Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się 

dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu. 
[2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą 

skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.] 
<2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za 

sobą skreślenie z listy radców prawnych.> 
<2ca. Radca prawny, wobec którego została orzeczona kara, o której mowa w ust. 1 pkt 

4, może ubiegać się o ponowny wpis na listę radców prawnych po upływie 10 lat od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa do 
wykonywania zawodu radcy prawnego.> 

2d. Kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa 
ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów radcowskich lub o wpis na listę radców 
prawnych przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z 
aplikacji. 



- 6 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

3. (uchylony). 
 

Art. 71. 
1. Sąd dyscyplinarny niezwłocznie przesyła odpis prawomocnego orzeczenia właściwej 

radzie okręgowej izby radców prawnych - do wykonania, a Ministrowi Sprawiedliwości i 
Krajowej Radzie Radców Prawnych - do wiadomości. 

2. Wykonanie kar dyscyplinarnych, z wyjątkiem kar wymienionych w art. 65 ust. 1 pkt 3 i 4, 
należy do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych. 

3. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym dołącza się do akt 
osobowych. 

4. O karach, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiadamia się: 
1) sądy, 
2) prokuratury, 
3) pracodawców oraz inne podmioty, na rzecz których dany radca prawny świadczy 

pomoc prawną, 
4) właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego radcę prawnego 

spraw organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego 
- w okręgu okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny albo aplikant 
radcowski jest wpisany na listę, a w sprawie radcy prawnego wykonującego zawód 
adwokata - okręgową radę adwokacką. 

[5. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 
1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę 

upomnienia, nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej; 
2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, jeżeli radca prawny nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie 
wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.] 

<5. Zatarcie ukarania dyscyplinarnego następuje z mocy prawa z upływem: 
1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę upomnienia, karę nagany z ostrzeżeniem lub karę pieniężną; 
2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, jeżeli radca prawny nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie 
zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

3) dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 
o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego lub wydaleniu 
z aplikacji, jeżeli radca prawny lub aplikant radcowski nie zostanie w tym 
czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne.> 

[6. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy 
prawnego oraz kary wydalenia z aplikacji radcowskiej.] 

[7. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan rady okręgowej izby radców prawnych 
zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt 
osobowych dokumentów dotyczących ukarania.] 
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<7. Z chwilą zatarcia ukarania dyscyplinarnego dziekan rady okręgowej izby radców 
prawnych zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz 
usunięcie z akt osobowych dokumentów dotyczących ukarania.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. O ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I IZBACH 

LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr 

200, poz. 1326) 

 
Art. 5. 

1. Lekarza weterynarii wykonującego zawód, u którego ujawniono niedostateczne 
przygotowanie zawodowe, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może zobowiązać do 
odbycia przeszkolenia uzupełniającego pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarza weterynarii, który przerwał 
wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat.] 

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarza weterynarii, który: 
1) przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat; 
2) uzyskał ponownie prawo wykonywania zawodu po ukaraniu karą, o której 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4.> 
3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala program i zasady przeszkolenia 

uzupełniającego. 
 

Art. 51. 
1. Kary nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa 

wybieralności do organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu usunięcia z rejestru 
ukaranych wzmianki o ukaraniu. 

2. Lekarz weterynarii zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie może wykonywać 
zawodu w żadnej formie. 

[3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z rejestru członków 
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.] 

<3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z rejestru 
członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.> 

4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek 
pracy lekarza weterynarii wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, 
jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

<5. Lekarz weterynarii, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu, może ubiegać się ponownie o uzyskanie tego prawa po 
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upływie dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu prawa 
wykonywania zawodu.> 

 
Art. 60. 

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi rejestr ukaranych. 
2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie: 

1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub 
nagany, 

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
<3) dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu prawa 

wykonywania zawodu,> 
jeżeli lekarz weterynarii nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte 
przeciw niemu postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej. 

[3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.] 
 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, 

poz. 1158, z późn. zm.) 

Art. 11. 
<§ 1.> Notariuszem może być powołany ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 
2) jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania 

zawodu notariusza; 
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) odbył aplikację notarialną; 
5) złożył egzamin notarialny; 
6) pracował w charakterze asesora notarialnego co najmniej 2 lata; 
7) ukończył 26 lat. 

<§ 2. Notariuszem może być powołana osoba, o której mowa w art. 51 § 4, jeżeli spełnia 
warunki określone w § 1 pkt 1 i 2 oraz złoży egzamin notarialny.> 

 
[Art. 13. 

Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby 
zainteresowanej, wymienionej w art. 11 lub art. 12 § 1, oraz wskazywać lokal przewidywany 
do prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana jest 
obowiązana dołączyć - w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - 
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
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treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) albo informację, o 
której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.] 

<Art. 13. 
Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby 
zainteresowanej oraz wskazywać lokal przewidywany do prowadzenia kancelarii i 
termin jej uruchomienia. Osoba zainteresowana urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 
r. jest obowiązana dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.> 

 
Art. 51. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) kara pieniężna do wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, nie niższa od połowy tego 
wynagrodzenia; 

4) pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii. 
§ 2. Wymierzenie kary nagany lub kary pieniężnej pociąga za sobą niemożność udziału 

ukaranego w organach samorządu notarialnego i w sądzie dyscyplinarnym przez okres 3 
lat. 

§ 3. Kary pieniężne wpływają na rzecz Skarbu Państwa. 
<§ 4. Notariusz ukarany karą pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii może 

ponownie ubiegać się o to prawo po upływie 10 lat od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa prowadzenia kancelarii.> 

 
Art. 65. 

§ 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt 
osobowych obwinionego. 

§ 2. Wykonanie orzeczenia sądu dyscyplinarnego należy co do kary wymienionej w art. 51 § 
1 pkt 4 do Ministra Sprawiedliwości, a co do pozostałych kar - do rady właściwej izby 
notarialnej. 

[§ 3. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę upomnienia, 
nagany albo kary pieniężnej, a po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o 
pozbawieniu prawa prowadzenia kancelarii, Minister Sprawiedliwości, na wniosek 
ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie 
nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej.] 

<§ 3. Zatarcie ukarania dyscyplinarnego następuje z mocy prawa z upływem: 
1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę upomnienia, karę nagany albo karę pieniężną, 
2) dziesięciu lat uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii 
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- jeżeli przeciwko notariuszowi nie zostanie w tym czasie wydane inne orzeczenie o 
ukaraniu karą dyscyplinarną.> 

<§ 4. Z chwilą zatarcia ukarania dyscyplinarnego Minister Sprawiedliwości zarządza 
usunięcie dokumentów dotyczących ukarania z akt osobowych notariusza.> 

 
Art. 74. 

§ 1. Egzamin notarialny przeprowadzają komisje, o których mowa w art. 71b § 1 lub § 2. 
Przepisy art. 71h stosuje się odpowiednio. 

[§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację 
notarialną i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 12 
§ 2.] 

<§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację 
notarialną i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w 
art. 12 § 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić także osoba, o której mowa 
w art. 51 § 4.> 

§ 3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby 
przystępującej do egzaminu notarialnego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i 
należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej 
praktycznego zastosowania z zakresu: materialnego i procesowego prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa 
administracyjnego, prawa finansowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa 
Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju sądów i prokuratur, 
samorządu notarialnego oraz innych organów ochrony prawnej działających w 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki 
tego zawodu. 

§ 4. Egzamin notarialny składa się z trzech części pisemnych. 
§ 5. Egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez 

Ministra Sprawiedliwości. 
§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu 

przez komisję w terminie, o którym mowa w § 5, Minister Sprawiedliwości wyznacza 
dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję, o którym 
przewodniczący komisji zawiadamia zdających listem poleconym za poświadczeniem 
odbioru oraz obwieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej rady izby 
notarialnej. Przepisy § 11 i § 13-17 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o 
którym mowa w § 16. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości każdego roku powołuje, w drodze zarządzenia, zespół do 
przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny, zwany dalej 
"zespołem". 

§ 8. W skład zespołu wchodzi 7 osób, w tym 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości 
oraz 3 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną - spośród osób, 
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przygotowania egzaminu 
notarialnego. 

§ 9. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności zastępca, 
powołani przez Ministra Sprawiedliwości spośród jego przedstawicieli. 
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§ 10. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister Sprawiedliwości. 
§ 11. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie. 
§ 12. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu przewodniczący zespołu podaje do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespół większością głosów w obecności 
wszystkich członków zespołu i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz 
tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z 
których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzamin 
notarialny. 

§ 13. Na pierwszą część egzaminu notarialnego zespół sporządza zestaw 100 pytań w formie 
testu jednokrotnego wyboru na egzamin notarialny wraz z wykazem prawidłowych 
odpowiedzi, w sposób uwzględniający konieczność ich zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym ujawnieniem. Zespół zapewnia zgodność wykazu prawidłowych 
odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym. 

§ 14. Na drugą i trzecią część egzaminu notarialnego zespół sporządza zadania. 
§ 15. Ostateczną treść testu oraz zadań ustala zespół większością głosów w obecności 

wszystkich członków zespołu. 
§ 16. Ustalone przez zespół zestaw pytań testowych i zadania przewodniczący zespołu 

przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed wyznaczonym 
terminem egzaminu notarialnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia wydrukowanie 
odpowiedniej liczby egzemplarzy testu i zadań oraz ich doręczenie poszczególnym 
komisjom, w sposób uwzględniający konieczność zabezpieczenia zestawów pytań 
testowych i zadań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych i zadań poszczególnym 
komisjom kwalifikacyjnym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. 

§ 18. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób działania zespołu, 
2) tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w § 12, 
3) tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi 

oraz propozycji zadań, przygotowania, przechowywania oraz przekazywania 
komisjom kwalifikacyjnym zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i 
wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań na egzamin notarialny, 

4) tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z 
obowiązującym stanem prawnym, 

5) tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu 
- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu 
notarialnego, w szczególności konieczność zapewnienia zgodności wykazu tytułów 
aktów prawnych z zakresem przedmiotowym egzaminu notarialnego oraz konieczność 
zabezpieczenia pytań i zadań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 

6) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając 
nakład ich pracy i zakres obowiązków oraz liczbę kandydatów. 
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§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 
zamówienia, o którym mowa w § 17, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji 
oraz równe traktowanie wykonawców i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia 
zestawów pytań testowych i zadań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 
Art. 78. 

Do aplikantów i asesorów notarialnych stosuje się przepisy art. 18 i 19 oraz przepisy o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy z następującymi zmianami: 

1) karami dyscyplinarnymi są: 
a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) kara pieniężna do wysokości określonej w art. 51 § 1 pkt 3, 
d) skreślenie z wykazu asesorów notarialnych, 
e) skreślenie z listy aplikantów notarialnych; 

2) skazany na karę nagany nie może być powołany na notariusza w ciągu roku od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia, a skazany na karę pieniężną nie może być 
również w ciągu tego okresu upoważniony do zastępowania notariusza. 

<3) osoba skreślona z wykazu asesorów notarialnych może ubiegać się o 
powołanie na asesora notarialnego lub notariusza po upływie 10 lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; 

4) osoba skreślona z listy aplikantów notarialnych może ubiegać się o wpis na tę 
listę lub o powołanie na asesora notarialnego lub notariusza po upływie 10 lat 
od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; 

5) po upływie dziesięciu lat od daty uprawomocnienia orzeczenia 
dyscyplinarnego orzekającego karę skreślenia z wykazu asesorów notarialnych 
albo karę skreślenia z listy aplikantów notarialnych ukaranie dyscyplinarne 
ulega zatarciu, a Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie dokumentów 
dotyczących ukarania z akt osobowych ukaranego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657) 

 
Art. 17. 

1. Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres dłuższy niż 5 
lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie w aptece, ma obowiązek 
zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie 
uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. 

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie: 
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1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich, z wyłączeniem organów, o których 
mowa w art. 24 pkt 1 i art. 34 pkt 1; 

2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na wydziałach albo w innych 
jednostkach organizacyjnych szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku 
farmacja; 

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej; 
4) pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej naukowo-zawodowych 

czasopism farmaceutycznych. 
3. Program, czas trwania oraz sposób przeszkolenia uzupełniającego ustala Naczelna Rada 

Aptekarska, uwzględniając okres niewykonywania zawodu w aptece. 
4. Koszt przeszkolenia uzupełniającego ponosi farmaceuta odbywający to przeszkolenie. 
5. Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta 

przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym 
przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta zamierzający podjąć 
wykonywanie zawodu w aptece. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do obywateli innych niż Rzeczpospolita Polska państw 
członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu 
farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy. 

<7. Przepisy ust. 1 i 3–5 stosuje się odpowiednio do farmaceuty, o którym mowa w art. 
51 ust. 3.> 

 
Art. 51. 

1. Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą 
utratę prawa wybieralności do organów izb aptekarskich do czasu usunięcia z rejestru 
wzmianki o ukaraniu. 

2. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek 
pracy aptekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie 
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

<3. Farmaceuta ukarany karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 4 może ubiegać się 
ponownie o uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty po upływie 
dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu farmaceuty.> 

 
Art. 60. 

1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych. 
2. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom 

posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji. 
2a. Informacji o ukaraniu okręgowa rada aptekarska jest obowiązana udzielić na wniosek 

odpowiednich władz lub organizacji innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie: 
1) roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia, 
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2) dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany, 
3) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu,  
<4) dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą 

pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty,> 
jeżeli aptekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko 
niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

[4. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.] 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1996 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759) 

 
Art. 10. 

1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: 
1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) posiada nieposzlakowaną opinię; 
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe; 
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 

magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

7) jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika; 
8) odbyła aplikację komorniczą; 
9) złożyła egzamin komorniczy; 

10) pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata; 
11) ukończyła 26 lat. 

2. Zdolność do pełnienia obowiązków komornika, ze względu na stan zdrowia, stwierdza się 
w oparciu o przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) regulujących zakres 
i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Od obowiązku 
poddania się badaniom zwalnia się sędziów. 

3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, nie dotyczą osób, które ukończyły aplikację 
sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną i zdały wymagany 
egzamin, oraz osób, które w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o 
powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowały co najmniej 5 lat na 
stanowisku referendarza sądowego. 
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4. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, nie dotyczą sędziów, prokuratorów, 
adwokatów, radców prawnych, notariuszy, starszych radców Prokuratorii Generalnej oraz 
osób posiadających stopień doktora nauk prawnych. 

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy: 
1) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 

lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu komorniczego wykonywały w kancelarii adwokackiej, zespole 
adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o której mowa w 
art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 
146, poz. 1188, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, 
partnerskiej, komandytowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 
r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej 
czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata 
lub radcę prawnego; 

2) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 
lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu komorniczego wykonywały w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza; 

3) osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed 
złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zatrudnione były na 
stanowisku asystenta sędziego. 

6. Pięcioletnie okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 i 5, ustala się jako sumę 
okresów obliczonych z zachowaniem proporcjonalności ich wymiaru. 

 
<Art. 10a. 

Na stanowisko komornika może zostać powołana także osoba, o której mowa w art. 72 
ust. 4, jeżeli spełnia wymogi, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–5 i 7 oraz złoży 
egzamin komorniczy.> 

 
Art. 31. 

1. Egzamin komorniczy przeprowadzają komisje egzaminacyjne. 
[2. Do egzaminu komorniczego może przystąpić ten, kto ukończył aplikację komorniczą, a 

ponadto osoba, o której mowa w art. 10 ust. 5.] 
<2. Do egzaminu komorniczego może przystąpić ten, kto ukończył aplikację 

komorniczą, a ponadto osoba, o której mowa w art. 10 ust. 5. Do egzaminu 
komorniczego może przystąpić także osoba, o której mowa w art. 72 ust. 4.> 

3. Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania osoby przystępującej do 
egzaminu komorniczego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i należytego 
wykonywania zawodu komornika. 

4. Egzamin komorniczy składa się z części pisemnej i ustnej. 
5. Egzamin komorniczy jest przeprowadzany raz w roku w terminie wyznaczonym przez 

Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do dnia 30 czerwca. Części pisemna i ustna 
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rozpoczynają się równocześnie w tych samych dniach na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przepis art. 29c ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Do członków komisji egzaminacyjnej w zakresie udziału w przeprowadzeniu egzaminu 
komorniczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 29f. 

 
Art. 72. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) kara pieniężna do dwudziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego; 
4) wydalenie ze służby komorniczej. 

2. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do 
organów samorządu komorniczego na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia dyscyplinarnego.  

3. Kary pieniężne są przekazywane na rzecz Krajowej Rady Komorniczej. 
[4. Wydalenie ze służby komorniczej pociąga za sobą zakaz powołania w przyszłości na 

stanowisko komornika lub asesora komorniczego. 
5. Skazanie na kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ulega zatarciu po upływie 3 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.] 
<4. Osoba ukarana karą, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być powołana 

na stanowisko komornika lub asesora komorniczego przed upływem 10 lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę wydalenia 
ze służby komorniczej. 

5. Zatarcie ukarania dyscyplinarnego następuje z mocy prawa z upływem: 
1) 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę upomnienia, karę nagany albo karę pieniężną; 
2) 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę wydalenia ze służby komorniczej.> 
 

Art. 72a. 
1. Do aplikantów i asesorów komorniczych stosuje się odpowiednio przepisy o 

odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników, z zastrzeżeniem ust. 2-6. 
2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) kara pieniężna do dziesięciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego; 
4) odpowiednio skreślenie z listy aplikantów komorniczych albo skreślenie z wykazu 

asesorów komorniczych. 
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3. Skazany na karę nagany lub na karę pieniężną nie może być powołany na stanowisko 
komornika w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

4. Osoba skreślona z listy aplikantów komorniczych może ponownie przystąpić do 
egzaminu konkursowego nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia. 

5. Osoba skreślona z wykazu asesorów komorniczych może zostać powołana na stanowisko 
asesora komorniczego po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

6. Wykonanie kar wobec aplikantów i asesorów komorniczych należy odpowiednio do rady 
właściwej izby komorniczej oraz do prezesa właściwego sądu apelacyjnego. 

<7. Skazanie na kary, o których mowa w ust. 2 pkt 4 ulega zatarciu po upływie 3 lat od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH 

ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ URBANISTÓW (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) 

Art. 42. 
1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku: 

1) wniosku członka, 
2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych, 
3) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4,  
4) śmierci członka. 

2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku 
nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku. 

3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku: 
1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, 
2) orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby, 
3) nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
4) wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty. 
 

<Art. 42a. 
1. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z powodu orzeczenia kary, o 

której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4, może ubiegać się o ponowny wpis na listę 
członków właściwej okręgowej izby po upływie 10 lat od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia o skreśleniu z listy członków izby. 

2. Ponowny wpis na listę członków okręgowej izby może nastąpić po złożeniu 
odpowiednio egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
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– Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), albo egzaminu, 
o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 niniejszej ustawy.> 

 
Art. 55. 

1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie okręgowej radzie odpis 
prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w 
celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10. 

2. (utracił moc). 
<2a. Usunięcie z rejestru wpisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie: 

1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia 
lub nagany, 

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby, 
3) dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z listy 

członków izby.> 
[3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2, członek izby został ukarany inną karą 

dyscyplinarną, zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem późniejszego 
wpisu.] 

<3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2a, członek izby został ukarany inną karą 
dyscyplinarną, usunięcie z rejestru wpisu o ukaraniu następuje łącznie z usunięciem 
późniejszego wpisu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 155, poz. 925) 

Art. 24. 
1. Rzecznik patentowy traci prawo do wykonywania zawodu z dniem skreślenia z listy 

rzeczników patentowych. 
2. Skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje w przypadku: 

1) wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych; 
2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych; 
3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy prawomocnego wyroku sądowego, 

praw publicznych lub orzeczenia zakazu wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego; 

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu rzecznika patentowego 
prawa wykonywania zawodu; 

5) gdy rzecznik patentowy przestał spełniać warunek dotyczący obywatelstwa 
wymagany do wpisu na listę rzeczników patentowych; 

5a) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok; 
6) śmierci rzecznika patentowego. 
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3. W przypadku gdy przeciwko rzecznikowi patentowemu toczy się postępowanie 
dyscyplinarne lub sądowe o przestępstwo zagrożone środkiem karnym pozbawienia praw 
publicznych lub zakazu wykonywania zawodu rzecznika patentowego, do czasu ich 
zakończenia, można odmówić skreślenia z listy rzeczników patentowych pomimo 
wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

[4. W przypadku skreślenia z listy rzeczników patentowych, ponowny wpis na listę może 
nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, po ustaniu przyczyny skreślenia, na wniosek 
zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii samorządu.] 

<4. W przypadku skreślenia z listy rzeczników patentowych ponowny wpis na listę 
może nastąpić po ustaniu przyczyny skreślenia. Przed rozpatrzeniem wniosku 
Prezes Urzędu Patentowego zasięga opinii samorządu.> 

<4a. Osoba skreślona z listy rzeczników patentowych z przyczyny określonej w ust. 2 
pkt 4 może ubiegać się o ponowny wpis na listę po upływie dziesięciu lat od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, w którym wymierzona została 
kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego.> 

[5. Jeżeli skreślenie nastąpiło w wyniku zarzutów dotyczących wykonywania zawodu, a także 
w razie znacznej przerwy, jaka nastąpiła po skreśleniu z listy, ponowny wpis na listę 
rzeczników patentowych może być uzależniony od złożenia egzaminu uzupełniającego, a 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również od odbycia uzupełniającej aplikacji 
rzecznikowskiej.] 

<5. Jeżeli skreślenie nastąpiło w wyniku zarzutów dotyczących wykonywania zawodu, 
a także w przypadku przekraczającej pięć lat przerwy w wykonywaniu zawodu, 
jaka nastąpiła po skreśleniu z listy z innych przyczyn, ponowny wpis na listę 
rzeczników patentowych może być uzależniony od złożenia egzaminu 
uzupełniającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również od odbycia 
uzupełniającej aplikacji rzeczniowskiej.> 

6. W decyzji uzależniającej ponowny wpis na listę rzeczników patentowych od złożenia 
egzaminu uzupełniającego lub także odbycia uzupełniającej aplikacji, określa się zakres 
egzaminu, okres aplikacji i jej zakres, a także - jeżeli jest to niezbędne - okresy aplikacji 
uzupełniającej, po których aplikant może zastępować rzecznika patentowego w 
określonym zakresie. 

7. (utracił moc). 
 

Art. 58. 
1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie; 
2) nagana z ostrzeżeniem; 
3) kara pieniężna nie niższa od 10-krotności i nie wyższa od 50-krotności miesięcznej 

składki członkowskiej obowiązującej w dacie orzeczenia dyscyplinarnego; 
4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego na czas od trzech 

miesięcy do pięciu lat; 
5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w stosunku do 

aplikantów - wydalenie z aplikacji. 
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2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z powodu popełnienia kilku przewinień 
dyscyplinarnych, Sąd Dyscyplinarny ocenia je i wymierza jedną karę, biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności popełnienia tych przewinień. 

3. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego pociąga za sobą 
utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu na czas 
zawieszenia i okres trzech lat następujący po odbyciu kary. 

4. Kara nagany z ostrzeżeniem oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa 
wyborczego do organów samorządu na okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia. 

5. Obok kary nagany z ostrzeżeniem oraz kary pieniężnej można w stosunku do rzecznika 
patentowego orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu 
lat. 

6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego orzeka się 
dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od dwóch lat do lat dziesięciu, 
jednakże nie krócej niż na okres zawieszenia. 

7. Wobec aplikantów nie orzeka się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 
[8. Orzekając wobec aplikanta karę wydalenia z aplikacji, można orzec jednocześnie zakaz 

ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów.] 
[9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscyplinarnej wydalenia z aplikacji, ponowne 

przystąpienie do egzaminu konkursowego może nastąpić po upływie trzech lat od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, chyba że orzeczenie to przewiduje 
jednocześnie zakaz ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów.] 

<9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscyplinarnej wydalenia z aplikacji 
ponowne przystąpienie do egzaminu konkursowego może nastąpić po upływie 
trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.> 

 
[Art. 67. 

1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście aplikantów, a także 
odpisu orzeczenia dyscyplinarnego z akt osobowych obwinionego następuje z urzędu po 
upływie: 

1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego upomnienia, nagany 
z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej, a także wydalenia aplikanta z aplikacji; 

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego. 

Pomimo usunięcia z listy rzeczników patentowych adnotacji o zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia upływu 
okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego do 
organów samorządu. 

2. Nie usuwa się z akt odpisu orzeczenia dyscyplinarnego ani adnotacji na liście rzeczników 
patentowych lub liście aplikantów w przypadku kary pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu rzecznika patentowego lub wydalenia aplikanta z aplikacji z jednoczesnym 
orzeczeniem zakazu ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów.] 
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<Art. 67. 
1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście aplikantów, a także 

odpisu orzeczenia dyscyplinarnego z akt osobowych obwinionego następuje z 
urzędu po upływie: 

1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia, 
nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej, a także wydalenia aplikanta z 
aplikacji, 

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika 
patentowego, 

3) dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego lub wydalenia 
z aplikacji 

- jeżeli rzecznik patentowy lub aplikant nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie 
zostanie wszczęte przeciw niemu postępowanie w sprawie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

2. Pomimo usunięcia z listy rzeczników patentowych adnotacji o zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia 
upływu okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa 
wyborczego do organów samorządu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE 

ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) 

 
Art. 8. 

1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki: 
1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą 

wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 

zawodu psychologa, 
4) odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa 

posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za 
czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę. 

2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, o ile umowy międzynarodowe 
stanowią inaczej. 

3. Wpisu na listę psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na wniosek 
zainteresowanego. Listę prowadzi Rada Regionalnej Izby Psychologów właściwa dla 
miejsca jego zamieszkania. Podstawą wpisu jest uchwała Rady Regionalnej Izby 
Psychologów. 
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4. Wpis na listę psychologów-stażystów następuje na wniosek zainteresowanego, po 
spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3 i podjęciu podyplomowego stażu 
zawodowego, w trybie określonym w ust. 3. 

5. Na listę psychologów wpisuje się cudzoziemca, o ile umowy międzynarodowe to 
przewidują i przedstawi on aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa w państwie 
pochodzenia. 

6. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo 
wykonywania zawodu. 

7. Osoba, która zgłosiła Radzie Regionalnej Izby Psychologów zamiar wykonywania 
zawodu psychologa po upływie 5 lat od ukończenia studiów psychologicznych i 
podyplomowego stażu zawodowego, albo psycholog, który nie wykonuje zawodu przez 
okres dłuższy niż 5 lat, odbywa na własny koszt przeszkolenie, którego program i zasady 
określa Rada Regionalnej Izby Psychologów. 

<7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 21 ust. 2.> 
8. Psycholog, który nie wykonuje zawodu, jest obowiązany zawiadomić o tym Radę 

Regionalnej Izby Psychologów w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania 
zawodu. Zamiar podjęcia wykonywania zawodu psychologa przed upływem 5 lat od dnia 
zaprzestania wykonywania zawodu podlega zgłoszeniu do Rady Regionalnej Izby 
Psychologów w terminie 30 dni od dnia podjęcia wykonywania zawodu. 

9. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 
zdrowia i edukacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki odbywania 
podyplomowego stażu zawodowego, tryb i czas jego odbywania. 

 
Art. 21. 

<1.> Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie, 
2) nagana z ostrzeżeniem, 
3) zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu na czas od 3 do 12 miesięcy, 
4) skreślenie z listy psychologów z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. 

<2. Osoba ukarana karą, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może ubiegać się ponownie o 
wpis na listę psychologów po upływie 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
o ukaraniu karą skreślenia z listy psychologów z pozbawieniem prawa 
wykonywania zawodu.> 

 
Art. 29. 

Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i 
deontologii zawodowej. 

 
<Art. 29a. 

1. Krajowa Rada Psychologów prowadzi rejestr ukaranych psychologów, w którym 
dokonuje się wpisu o ukaraniu dyscyplinarnym. Rejestr jest jawny. 

2. Usunięcie z rejestru wpisu o ukaraniu następuje z urzędu po upływie: 
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1) 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 
karę upomnienia lub nagany z ostrzeżeniem, 

2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, 
3) 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę skreślenia z listy psychologów z pozbawieniem prawa wykonywania 
zawodu 

- jeżeli psycholog nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte 
przeciw niemu postępowanie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej.> 

 
Art. 42. 

Do zakresu działania Krajowej Rady Psychologów należy: 
1) przygotowanie projektu statutu samorządu zawodowego psychologów, 
2) zapewnienie właściwych standardów wykonywania zawodu psychologa poprzez: 

a) wnioskowanie do Rady Ministrów o określenie zasad, trybu i warunków 
uzyskiwania specjalizacji zawodowych, 

b) określanie zasad i warunków doskonalenia zawodowego, 
c) określanie merytorycznych zasad odbywania podyplomowego stażu 

zawodowego, 
3) określanie zasad działalności samorządu i jego organów, a także określanie zasad 

prowadzenia listy psychologów i psychologów-stażystów i rejestru prywatnych 
praktyk psychologicznych, 

4) uchwalanie budżetu Krajowej Rady Psychologów i przyjmowanie na wniosek 
Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań z jego wykonania przez Zarząd, 

5) prowadzenie działalności informacyjnej, w tym wydawanie biuletynu, 
6) delegowanie swoich przedstawicieli do Komisji Ekspertów. 
<7) prowadzenie rejestru, o którym mowa w art. 29a ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z 2004 

r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.) 

Art. 14. 
1. Diagnosta laboratoryjny, który nieprzerwanie nie wykonywał czynności diagnostyki 

laboratoryjnej przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć ich wykonywanie, ma 
obowiązek zawiadomienia o tym Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i odbycia 
przeszkolenia. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Diagnostów 
Laboratoryjnych. 

2. Koszt przeszkolenia teoretycznego ponosi diagnosta laboratoryjny. 
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3. Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego finansowania, 
określa umowa o szkolenie zawarta między diagnostą laboratoryjnym a podmiotem 
prowadzącym przeszkolenie praktyczne. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, które nabyły prawo do wykonywania zawodu 
diagnosty laboratoryjnego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich 
Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w 
Konfederacji Szwajcarskiej. 

<5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 58 
ust. 4a.> 

 
Art. 58. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 

miesięcy do 5 lat; 
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

2. W przypadku prawomocnego ukarania karą, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek 
pracy diagnosty laboratoryjnego wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą 
skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z 
winy pracownika. 

3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oznacza 
skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych. 

4. Od orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, 
orzekającego karę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, obwinionemu przysługuje odwołanie 
do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - 
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem. 

<4a. Osoba ukarana karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego może ubiegać się ponownie o stwierdzenie tego prawa i wpis na listę 
diagnostów laboratoryjnych po upływie 10 lat od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu diagnosty laboratoryjnego.> 

5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 
apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje. 

 
Art. 67. 

1. Krajowa Rada prowadzi Rejestr Ukaranych Diagnostów Laboratoryjnych, zwany dalej 
"Rejestrem Ukaranych". 

2. Usunięcie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym z Rejestru Ukaranych następuje z 
urzędu po upływie: 
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1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę 
upomnienia lub nagany; 

2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego. 

<3) 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.> 

[3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu diagnosty 
laboratoryjnego.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU PRZEZ PRAWNIKÓW 

ZAGRANICZNYCH POMOCY PRAWNEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. 

Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) 

Art. 7. 
1. O wpisie na listę, a także o skreśleniu z listy decyduje okręgowa rada adwokacka lub rada 

okręgowej izby radców prawnych. Odmowa wpisu może nastąpić tylko wtedy, gdy 
zainteresowany nie spełnia wymogów określonych w ustawie. 

[2. Do postępowania i uchwał podejmowanych przez okręgową radę adwokacką w 
przedmiocie wpisu na listę lub skreślenia z niej stosuje się odpowiednio art. 12, 46, 68 i 
69 oraz przepisy działu VI ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.). Do postępowań i uchwał podejmowanych przez 
radę okręgową izby radców prawnych w przedmiocie wpisu na listę lub skreślenia z niej 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 29, 291, 31 i 311 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 
radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.).] 

<2. Do postępowania i uchwał podejmowanych przez okręgową radę adwokacką 
w przedmiocie wpisu na listę lub skreślenia z niej stosuje się odpowiednio art. 12, 
art. 46, art. 68–69a, art. 72, art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.). Do postępowań 
i uchwał podejmowanych przez radę okręgową izby radców prawnych w 
przedmiocie wpisu na listę lub skreślenia z niej stosuje się odpowiednio przepisy art. 
29, art. 291 i art. 31–312 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).> 

3. Skreślenie z listy, niezależnie od przyczyn określonych w przepisach wymienionych w 
ust. 2, następuje także wtedy, gdy prawnik zagraniczny utracił na stałe lub czasowo w 
państwie macierzystym uprawnienie do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 2 
pkt 2 lub 3, albo gdy został wpisany na listę adwokatów lub na listę radców prawnych. 

4. Celem stwierdzenia, czy zawód, do którego wykonywania w państwie macierzystym jest 
uprawniona osoba ubiegająca się o wpis na listę, odpowiada zawodowi adwokata lub 
radcy prawnego, rada, o której mowa w ust. 1, może zwrócić się do Ministra 
Sprawiedliwości o udostępnienie tekstu właściwego prawa obcego. Rada może zwrócić 
się do Ministra Sprawiedliwości również wtedy, gdy chodzi o stwierdzenie stosowania 
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wzajemności, o której mowa w art. 3, przez państwo macierzyste osoby ubiegającej się o 
wpis na listę. 

5. Okręgowa rada adwokacka i rada okręgowej izby radców prawnych niezwłocznie 
zawiadamiają właściwy organ w państwie macierzystym prawnika zagranicznego o 
dokonaniu wpisu tego prawnika na listę, o odmowie jego dokonania oraz o skreśleniu go 
z listy. 

 
Art. 10. 

1. Prawnik zagraniczny, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany, podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
adwokatów lub odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych. 

[2. W miejsce kary zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata i kary zawieszenia 
prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego stosuje się karę zawieszenia prawa do 
świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej na czas od trzech miesięcy do 
pięciu lat. Zamiast kary wydalenia z adwokatury i kary pozbawienia prawa do 
wykonywania zawodu radcy prawnego stosuje się karę zakazu świadczenia pomocy 
prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. W miejsce kary zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata i kary 
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego stosuje się karę 
zawieszenia prawa do świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej na 
czas od trzech miesięcy do pięciu lat. Zamiast kary wydalenia z adwokatury i kary 
pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego stosuje się karę 
zakazu świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art. 82 
ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz art. 65 ust. 2ca 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych stosuje się odpowiednio.> 

3. Sąd dyscyplinarny doręcza niezwłocznie właściwemu organowi w państwie 
macierzystym prawnika zagranicznego odpisy: 

1) aktu oskarżenia lub wniosku uprawnionego rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego, wraz z powiadomieniem o uprawnieniach 
wynikających z ust. 4, 

2) orzeczeń i postanowień wydanych w toku postępowania dyscyplinarnego, 
3) środków odwoławczych. 

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego może 
przedstawiać sądowi dyscyplinarnemu swoje stanowisko w sprawie, a jego 
przedstawiciel może brać udział w rozprawie także wówczas, gdy prowadzona jest z 
wyłączeniem jawności. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o 
adwokaturze i w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, dziekan 
rady adwokackiej, który wymierzył prawnikowi zagranicznemu karę upomnienia, lub 
dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, który udzielił ostrzeżenia, doręcza 
organowi, o którym mowa w ust. 3, odpis zawiadomienia o wymierzeniu kary 
upomnienia lub udzieleniu ostrzeżenia oraz odpis odwołania, jeżeli zostało wniesione. 
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USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 

oraz z 2011 r., Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657) 

 
Art. 87. 

1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach i latach. 
2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. 
3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres tymczasowego 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 
4. Na poczet kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza zalicza 

się okres tymczasowego ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 
lekarza. 

<5. Lekarz, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu, może ubiegać się ponownie o uzyskanie tego prawa po upływie 10 lat od 
dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym wymierzona została kara 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu.> 

 
Art. 110. 

1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Rejestrem Ukaranych Lekarzy". Rejestr jest 
jawny dla osób i podmiotów, które wykażą interes prawny. 

2. Rejestr Ukaranych Lekarzy zawiera następujące dane: 
1) numer wpisu; 
2) datę wpisu; 
3) nazwisko lekarza; 
4) imię lekarza; 
5) drugie imię lekarza; 
6) datę urodzenia lekarza; 
7) miejsce urodzenia lekarza; 
8) imię ojca lekarza; 
9) imię matki lekarza; 

10) oznaczenie orzeczenia; 
11) datę orzeczenia; 
12) rodzaj orzeczonej kary; 
13) numer prawa wykonywania zawodu; 
14) numer rejestru w okręgowej izbie lekarskiej; 
15) nazwę orzekającego sądu lekarskiego; 
16) datę wykonania kary; 
17) datę zatarcia kary; 
18) adnotację o postanowieniach wydanych w trybie art. 77. 
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3. Zatarcie kary następuje z urzędu: 
1) po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą 

wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1; 
2) po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą 

wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 2; 
3) po upływie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w 

art. 83 ust. 1 pkt 3-5; 
4) po upływie pięciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w 

art. 83 ust. 1 pkt 6. 
<5) po upływie dziesięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu 

karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 7.> 
4. Jeżeli lekarz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia kary zostanie ponownie 

ukarany, jest dopuszczalne tylko jednoczesne zatarcie wszystkich kar. 
5. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu. 
6. Zatarcie kary następuje przez usunięcie z Rejestru Ukaranych Lekarzy wzmianki o 

ukaraniu. 
 


