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o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 643) 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2014 r. poz. 

635) 

Art. 66. 

1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się 

do: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 

2)   osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko radcy lub starszego 

radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika; 

3)   osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy 

prawnego albo notariusza; 

4)   osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub 

egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 

wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a)  zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 

prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w 

Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające 

czynnościom asystenta sędziego lub 

b)  wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy 

prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole 

adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy 

prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, o których 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.), lub 

c)  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub 

aktów prawa miejscowego; 

5)   osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat 

przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 

lat: 
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a)  zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, 

aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta 

prokuratora lub 

b)  wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole 

adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub 

c)  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego. 

2. Do egzaminu adwokackiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 78, bez 

odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić: 

1)   doktorzy nauk prawnych; 

2)   osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, 

asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale 

Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 

3)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole 

adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych; 

4)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

4a)  osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w 

okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego; 

5)   osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy; 

6)   osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa[.] <;> 

<7) osoby, o których mowa w art. 69b i w art. 73 ust. 2.> 
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3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1-

3. 

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 

pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu. 

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sądowej 

pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej, zalicza się proporcjonalnie okres 

trwania tych aplikacji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza się 1/4 

miesiąca. 

 

Art. 69a. 

1. Wpis na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich uważa się za dokonany, jeżeli 

Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. W przypadku, o którym mowa 

w art. 69 ust. 2, bieg terminu liczy się wówczas od dnia ponownego doręczenia uchwały 

wraz z aktami osobowymi. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji 

administracyjnej. 

2. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez 

zainteresowanego lub organ samorządu adwokackiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji. 

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu na listę aplikantów adwokackich okręgowa rada 

adwokacka wyznacza aplikantowi termin ślubowania. Przepis art. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

<Art. 69b.  

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego uprawnia do złożenia 

wniosku o wpis na listę adwokatów w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o 

wyniku egzaminu adwokackiego.> 

 

[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. 73. 

1. Osoba skreślona z listy adwokatów z przyczyn, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

4–5, 7 i 8, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 65, z uwzględnieniem art. 82 ust. 2. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu 

podlega ponownemu wpisowi na listę adwokatów po złożeniu egzaminu 

adwokackiego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa 

w art. 66 ust. 1.> 

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.] 
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<2. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez 

prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z adwokatury.> 

 

Art. 83. 

1. W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary pieniężnej. 

2. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynnościach zawodowych stosuje się odpowiednio 

do aplikantów adwokackich, przy czym czasu trwania zawieszenia nie zalicza się do 

okresu obowiązkowej aplikacji adwokackiej. 

[3. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za sobą 

skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów 

adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia 

się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury.] 

<3. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za 

sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę 

aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia kary 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. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 

1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną, 

2) 5 lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, 

3) 15 lat w stosunku do adwokata albo 7 lat i 6 miesięcy w stosunku do aplikanta 

adwokackiego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 

orzekającego karę wydalenia z adwokatury  
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– 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. 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 637) 

Art. 24. 

1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto: 

1)   ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   (uchylony); 

3)   korzysta w pełni z praw publicznych; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego; 

6)   odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski, z 

zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2. 

2. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, lub osób, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 i 2, następuje na ich wniosek. Uchwałę w sprawie wpisu 

podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na - 

miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miejsce zamieszkania 

osoby ubiegającej się o wpis. 

2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest 

dołączyć: 

1)   informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie 

wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku; 

2)   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 2013 r. poz. 1388), albo informację, o 

której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 

sierpnia 1972 r.; 

3)   umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub 

zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy 

cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu 

skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku 

osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5; 

4)   dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w 

przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5; 

5)   zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba 

ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę 

prawnego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b; 
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6)   dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów 

władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania 

wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem 

projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c; 

7)   dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, 

prokuratorskiego lub notarialnego. 

2b. (uchylony). 

2c. Rada okręgowej izby radców prawnych może odmówić wpisu na listę radców prawnych 

tylko wtedy, gdy wpis narusza przepisy ust. 1. Radzie okręgowej izby radców prawnych 

przysługuje prawo wglądu do akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegającego się o wpis. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

<Art. 24
1
. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złożenia 

wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia 

uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego.> 

 

Art. 25. 

1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się 

do: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 

2)   osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko radcy lub starszego 

radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika; 

3)   osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód 

adwokata albo notariusza; 

4)     osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub 

egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 

wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a)  zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 

prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w 

Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające 

czynnościom asystenta sędziego lub 

b)  wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej 

przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, 

spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o 

których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 635), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, 

lub 

c)  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
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bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego; 

5)   osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat 

przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co 

najmniej 3 lat: 

a)  zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, 

aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta 

prokuratora lub 

b)  wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole 

adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o 

adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub 

c)  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego. 

2. Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 36
1
, bez 

odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić: 

1)   doktorzy nauk prawnych; 

2)   osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, 

asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale 

Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 

3)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, 

spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o 

których mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których 

mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze; 

4)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

4a)  osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w 

okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego; 
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5)   osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy; 

6)   osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa[.] <;> 

<7) osoby, o których mowa w art. 24
1 

i w art. 29
2
 ust. 2.> 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 24 ust. 1 

pkt 1, 3-5. 

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 

pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu. 

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sądowej 

pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej zalicza się proporcjonalnie okres 

trwania tych aplikacji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza się 1/4 

miesiąca. 

 

Art. 29
1
. 

Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie skreślenia z listy radców 

prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

zdarzenia, o którym mowa w art. 29. Przepis art. 28 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 29
2
. 

1. Osoba skreślona z listy radców prawnych z przyczyn, o których mowa w art. 29 pkt 1, 

3–4a i 6, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia 

wymagania określone w art. 24 ust. 1, z uwzględnieniem art. 65 ust. 2c. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu 

podlega ponownemu wpisowi na listę radców prawnych po złożeniu egzaminu 

radcowskiego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa 

w art. 25 ust. 1.> 

 

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. 

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 
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prawnych przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z 

aplikacji.] 

<2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za 

sobą skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na 

listę radców prawnych przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

kary pozbawienia 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 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary 

wydalenia z aplikacji.> 

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. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 

1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę 

upomnienia, karę nagany z ostrzeżeniem lub karę pieniężną, 

2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, 

3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę 

pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego albo 7 lat i 6 

miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę wydalenia z aplikacji radcowskiej 
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– 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. 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 1990 r. o ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I 

IZBACH LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. 

zm.) 

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 nie wykonywał 

zawodu przez okres dłuższy niż pięć lat.> 

3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna ustala program i zasady przeszkolenia 

uzupełniającego. 

Art. 12. 

1. Kadencja organów izb lekarsko-weterynaryjnych trwa 4 lata. 

2. Tę samą funkcję w organach izb lekarsko-weterynaryjnych można pełnić nie dłużej niż 

przez dwie następujące po sobie kadencje. 

3. Wybory do organów izb lekarsko-weterynaryjnych odbywają się w głosowaniu tajnym 

przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z 

wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. 

[5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z 

wyłączeniem lekarzy weterynarii ukaranych karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3.] 

<5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-

weterynaryjnych, z wyłączeniem lekarzy weterynarii ukaranych karą wymienioną 

w art. 46 ust. 1 pkt 2–4.> 

6. Na członków sądów lekarsko-weterynaryjnych mogą kandydować lekarze weterynarii 

wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej przez siedem lat. 

 

Art. 18. 

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru członków 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w przypadku: 

1)   utraty prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6a, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczeń sądów powszechnych i 

lekarsko-weterynaryjnych; 
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[3)   pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 

1;] 

<3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 5 

ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 1;> 

4)   przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby lekarsko-

weterynaryjnej; 

5)   nieuiszczania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok; 

6)   śmierci. 

<1a. Lekarz weterynarii, który utracił prawo wykonywania zawodu z przyczyn, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6a, oraz lekarz weterynarii, wobec którego 

orzeczono karę, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4, mogą ponownie złożyć wniosek 

o przyznanie prawa wykonywania zawodu, jeżeli spełniają przesłanki, o których 

mowa w art. 2 ust. 1, art. 2a ust. 1, art. 2b ust. 1, art. 2c oraz art. 2g ust. 1, z 

uwzględnieniem art. 51 ust. 3. 

1b. Lekarz weterynarii skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, podlega na swój 

wniosek ponownemu wpisowi do rejestru, jeżeli posiada prawo wykonywania 

zawodu, z uwzględnieniem art. 5 ust. 2 oraz art. 51 ust. 3.> 

2. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może odmówić skreślenia lekarza weterynarii z 

rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyny wymienionej w 

art. 6a pkt 5, jeżeli przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej. 

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.] 

<1. Kary nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia 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 bez prawa ubiegania się o 

ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez okres 

dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa 

wykonywania zawodu.> 

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. 

 

Art. 60. 

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi rejestr ukaranych. 

2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie: 
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1)   trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub 

nagany, 

2)   pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli lekarz 

weterynarii nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciw niemu 

postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej[.]<,> 

<3) piętnastu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą 

pozbawienia prawa wykonywania zawodu,> 

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

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 

164) 

Art. 12. 

§ 1. Wymagania, o których mowa w art. 11 pkt 4 i 5, nie dotyczą osób, które w 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

prawnych; 

2)   zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora; 

3)   wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat; 

4)   zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa przez okres co najmniej 3 lat. 

§ 2. Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b § 1 lub 2, 

bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić osoby, które w Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1)   posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych; 

2)   przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem 

wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku, referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego 

lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i 

wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 

3)   po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie 

nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi 

przez notariusza w kancelarii notarialnej; 

4)   po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie 

nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były 

zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy 

prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz tych urzędów; 

5)   po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie 

dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były 

zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach 

organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego; 

6)   zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

7)   zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy. 
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§ 2a. Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b § 1 lub 

2, bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, które przez okres co 

najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie 

do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka 

i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. 

<§ 2b. Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b § 

1 lub 2, bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, o których 

mowa w art. 14a, art. 16a § 2 i art. 76 § 4b.> 

§ 3. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w § 2 

pkt 2-5 i w § 2a, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu. 

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2 i 2a, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 11 

pkt 1-3 i 7. 

 

Art. 14. 

§ 1. Notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić 

kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 2. W razie nieuruchomienia kancelarii w terminie, o którym mowa w § 1, powołanie traci 

moc; okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości. 

 

<Art. 14a. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego uprawnia do złożenia 

wniosku, o którym mowa w art. 10 § 1, w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o 

wyniku egzaminu notarialnego.> 

 

Art. 16. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz: 

1)   zrezygnował z prowadzenia kancelarii; 

2)   z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków 

notariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się ocenie niezdolności 

do pracy, mimo zalecenia rady właściwej izby notarialnej; 

2a)  ukończył 70 lat; 

3)   (uchylony); 

4)   został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego; 

4a)  (utracił moc); 

5)   ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

6)   utracił prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2. Odwołanie notariusza z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 2 następuje po uprzednim 

wysłuchaniu notariusza, chyba że nie jest to możliwe. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy charakter 

stwierdzonych, w wyniku wizytacji, o której mowa w art. 44 § 2a zdanie pierwsze, 

nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa, a także w wypadku, 

gdy notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji 

przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra 

Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby 

notarialnej, wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesiąca od daty 

wpływu wniosku. 
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§ 3a. W toku postępowania, o którym mowa w § 3, Minister Sprawiedliwości może zlecić 

przeprowadzenie wizytacji lub lustracji prezesowi właściwego sądu apelacyjnego lub 

sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie doręcza protokół z wizytacji 

osobie zainteresowanej, która w wypadku, gdy protokół zawiera ujemną ocenę, może 

zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

§ 4. Niewydanie przez radę właściwej izby notarialnej opinii w terminie, o którym mowa w § 

3, nie wstrzymuje wydania decyzji. 

<Art. 16a. 

§ 1. Osoba, która przestała być notariuszem z przyczyn, o których mowa w art. 16 § 1 

pkt 1, 4, 5 i 6 oraz § 3, może zostać ponownie powołana, jeżeli spełnia wymagania 

określone w art. 11, z uwzględnieniem art. 51 § 4. 

§ 2. Jeżeli osoba, o której mowa w § 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu 

notariusza, może zostać ponownie powołana na notariusza po złożeniu egzaminu 

notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa 

w art. 12 § 1.> 

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. Osoba, która przestała być notariuszem w związku z orzeczeniem kary 

dyscyplinarnej, o której mowa w § 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie na 

notariusza po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary 

pozbawienia 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. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę 

upomnienia lub nagany albo 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego 

karę pieniężną, a po upływie 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu 

prawa prowadzenia kancelarii, Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu 
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orzeczenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu 

innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej.> 

 

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, 

o której mowa w art. 11 pkt 4, i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o 

której mowa w art. 12 § 2 i 2a.] 

<§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację 

notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4, i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, 

oraz osoba, o której mowa w art. 12 § 2–2b.> 

§ 3. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby 

przystępującej do egzaminu notarialnego, zwanej dalej "zdającym", do samodzielnego i 

należytego wykonywania zawodu notariusza. 

§ 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 § 14-17 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o którym mowa w § 16. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym egzaminem notarialnym, w drodze 

zarządzenia, zespół do przygotowania 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. 

§ 10. Obsługę administracyjno-biurową zespołu zapewnia Minister Sprawiedliwości. W 

ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu Minister Sprawiedliwości uzgadnia z 

przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu oraz zapewnia 

zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy. 

§ 11. Przewodniczącemu i członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 12. (uchylony). 

§ 13. (uchylony). 

§ 14. Na każdą z części egzaminu notarialnego zespół sporządza zadania wraz z opisami 

istotnych zagadnień. 

§ 15. Ostateczną treść zadań wraz z opisami istotnych zagadnień ustala zespół większością 

głosów w obecności co najmniej pięciu członków zespołu. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. 

§ 16. Ustalone przez zespół zadania wraz z opisami istotnych zagadnień przewodniczący 

zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 50 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu notarialnego. Minister Sprawiedliwości zapewnia 
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wydrukowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy zadań i opisów istotnych zagadnień oraz 

ich doręczenie poszczególnym komisjom, w sposób uwzględniający konieczność 

zabezpieczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

§ 17. Do wydrukowania i doręczenia zadań wraz z opisami istotnych zagadnień 

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 zgłaszania propozycji zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na 

egzamin notarialny oraz ich przygotowania, przechowywania i przekazywania 

komisjom kwalifikacyjnym zadań na egzamin notarialny 

- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia egzaminu 

notarialnego oraz konieczność zabezpieczenia zadań wraz z opisami istotnych 

zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, oraz 

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu, uwzględniając 

nakład ich pracy i zakres obowiązków. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w § 17, mając na uwadze konieczność zachowania zasad 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i zabezpieczenia zadań 

wraz z opisami istotnych zagadnień przed ich nieuprawnionym ujawnieniem 

 

Art. 74a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż 

na 90 dni przed terminem egzaminu notarialnego, ogłoszenie o egzaminie notarialnym, w 

którym podaje w szczególności: 

1)   termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zwanego dalej 

"wnioskiem"; 

2)   adres siedziby komisji kwalifikacyjnej; 

3)   termin przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną każdej części egzaminu 

notarialnego; 

4)   wysokość opłaty za egzamin notarialny. 

[§ 2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4, 

przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 

12 § 2 i 2a, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, mogą złożyć w jej siedzibie 

wniosek. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a, które nie mają miejsca zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby 

notarialnej.] 

<§ 2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 

pkt 4, przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których 

mowa w art. 12 § 2–2b, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, mogą złożyć w 

jej siedzibie wniosek. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2–2b, które nie mają miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie 

wybranej izby notarialnej.> 

§ 3. Osoby, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4, dołączają do 

wniosku zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej oraz oryginał dowodu uiszczenia 

opłaty za egzamin notarialny. 
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§ 4. [Osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a, dołączają do wniosku odpowiednio:] 

 <Osoby, o których mowa w art. 12 § 2–2b, dołączają do wniosku odpowiednio:> 

1)   kwestionariusz osobowy; 

2)   życiorys; 

3)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów 

prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub 

zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, 

radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, 

starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w 

przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym 

zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego - również dokumenty 

określające zakres ich obowiązków; 

6)   dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w 

art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań 

odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka; 

7)   dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii 

notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza; 

8)   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

8a)  dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej 

Polskiej w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze 

świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

8b)  dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty 

zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy 

publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej 

Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego w tych urzędach lub jednostkach; 

9)   (uchylony); 

10)  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny; 

11)  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych. 

§ 5. Osoby, o których mowa w: 

1)   § 3 - składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni, 

2)   § 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni 

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego. Przepisy art. 71d § 4-9 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 6. Rady izb notarialnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji, 

przekazują terytorialnie właściwej komisji kwalifikacyjnej oraz Ministrowi 

Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację notarialną. 
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Art. 76. 

§ 1. Zastępcą notarialnym jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu 

notarialnego i złożyła ślubowanie. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego 

wydaje zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, które doręcza zastępcy 

notarialnemu i prezesowi rady izby notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania 

zastępcy notarialnego, a w wypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi rady izby notarialnej, o której mowa w 

art. 74a § 2 zdanie drugie. 

§ 3. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 2, prezes rady właściwej izby 

notarialnej odbiera ślubowanie, a następnie umieszcza zastępcę notarialnego w wykazie 

zastępców notarialnych danej izby. Art. 15 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Rada skreśla zastępcę notarialnego z wykazu, o którym mowa w § 3: 

1)   na wniosek zastępcy notarialnego; 

2)   z chwilą powołania zastępcy notarialnego na stanowisko notariusza; 

3)   w wypadku orzeczenia wobec zastępcy notarialnego kary dyscyplinarnej, o której 

mowa w art. 78 pkt 2 lit. d. 

<§ 4a. Osoba skreślona z wykazu zastępców notarialnych z przyczyn, o których mowa w 

art. 76 § 4 pkt 1 i 3, może zostać powołana na notariusza, jeżeli spełnia wymagania 

określone w art. 11, z uwzględnieniem art. 78 pkt 4. 

§ 4b. Po upływie 10 lat od skreślenia z wykazu zastępców notarialnych osoba, o której 

mowa w § 4a, może ubiegać się o powołanie na notariusza po złożeniu egzaminu 

notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa 

w art. 12 § 1.> 

§ 5. Skreślenie z wykazu zastępców notarialnych skutkuje wygaśnięciem uprawnień zastępcy 

notarialnego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o 

którym mowa w § 2, mając na uwadze potrzebę zamieszczenia wszystkich danych 

koniecznych do potwierdzenia uprawnień zastępcy notarialnego. 

 

[Art. 78. 

Do aplikantów notarialnych i zastępców notarialnych stosuje się przepisy art. 18 i art. 19 

oraz przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy z następującymi zmianami: 

1)   aplikant notarialny odpowiada dyscyplinarnie również za niewypełnianie ustawowych 

obowiązków aplikanta notarialnego, o których mowa w art. 72c; 

2)   karami dyscyplinarnymi są: 

a)  upomnienie, 

b)  nagana, 

c)  kara pieniężna do wysokości określonej w art. 51 § 1 pkt 3, 

d)  skreślenie z wykazu zastępców notarialnych, 

e)  skreślenie z listy aplikantów notarialnych; 

3)   skazany na karę nagany nie może być powołany na notariusza w terminie roku od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia, a skazany na karę pieniężną nie może być również w 

ciągu tego okresu wyznaczony do zastępowania notariusza.] 
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<Art. 78. 

Do aplikantów notarialnych i zastępców notarialnych stosuje się przepisy art. 18 i art. 19 

oraz przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy z następującymi 

zmianami: 

1) aplikant notarialny odpowiada dyscyplinarnie również za niewypełnianie ustawowych 

obowiązków aplikanta notarialnego, o których mowa w art. 72c; 

2) karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara pieniężna do wysokości określonej w art. 51 § 1 pkt 3, 

d) skreślenie z wykazu zastępców notarialnych, 

e) skreślenie z listy aplikantów notarialnych; 

3) skazany na karę nagany nie może być powołany na notariusza w terminie roku od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a skazany na karę pieniężną nie może być 

również w tym okresie wyznaczony do zastępowania notariusza; 

4) osoba skreślona z wykazu zastępców notarialnych w związku z orzeczeniem kary 

dyscyplinarnej, o której mowa w pkt 2 lit. d, może ubiegać się o powołanie na 

notariusza po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia 

z wykazu zastępców notarialnych; 

5) osoba skreślona z listy aplikantów notarialnych w związku z orzeczeniem kary 

dyscyplinarnej, o której mowa w pkt 2 lit. e, może ubiegać się o ponowny wpis na listę 

aplikantów po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia 

z listy aplikantów notarialnych; 

6) po upływie 7 lat i 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z 

listy aplikantów notarialnych oraz po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia o skreśleniu z wykazu zastępców notarialnych, Minister Sprawiedliwości 

zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie 

wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 19 kwietnia 1991 r. o IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 136, poz. 856, z późn. zm.) 

Art. 20. 

Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek: 

1)   śmierci; 

2)   pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub 

wyroku sądowego; 

3)   zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu; 

4)   przeniesienia się na teren innej izby. 

 

<Art. 20a. 

Farmaceuta, który utracił prawo wykonywania zawodu, oraz farmaceuta, który zrzekł 

się prawa wykonywania zawodu, podlegają na swój wniosek ponownemu wpisowi na 
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listę członków okręgowej izby aptekarskiej, jeżeli spełniają wymagania, o których mowa 

w art. 4 ust. 1, z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 oraz 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. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty powoduje skreślenie z 

listy członków okręgowej izby aptekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowne 

uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez okres dziesięciu lat od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.> 

 

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, 

2)   dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą nagany, 

3)   pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu,  

<4) piętnastu 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.] 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) 

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; 
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7)   posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków 

komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy; 

8)   odbyła aplikację komorniczą; 

9)   złożyła egzamin komorniczy; 

10)  pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata; 

11)  ukończyła 26 lat. 

2. 
(10)

 (uchylony). 

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 6 lat przed dniem złożenia wniosku o 

powołanie na stanowisko asesora komorniczego były zatrudnione co najmniej 3 lata na 

stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, 

aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione 

w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające 

czynnościom asystenta sędziego. 

4. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, nie dotyczą sędziów, prokuratorów, 

adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców lub starszych radców Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa 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 3 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii 

adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 4a ust. 1 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 lub komandytowo-akcyjnej, 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, ze zm.); 

2)   osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z 

czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej[.]<;> 

<3) osób, o których mowa w art. 13a, art. 15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2.> 

6. Trzyletnie okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 i 5, ustala się jako sumę okresów 

obliczonych z zachowaniem proporcjonalności ich wymiaru. 

 

Art. 13. 

1. Komornik jest obowiązany w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia o powołaniu 

utworzyć lub objąć kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości. W przypadku 

utworzenia kancelarii, w zgłoszeniu komornik obowiązany jest podać również jej adres. 

1a. O utworzeniu kancelarii i jej adresie komornik zawiadamia w terminie 14 dni właściwego 

prezesa sądu rejonowego. 
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1b. Komornik jest obowiązany do zgłoszenia Ministrowi Sprawiedliwości i właściwemu 

prezesowi sądu rejonowego, w terminie 14 dni, każdej zmiany adresu kancelarii. 

2. 
(16)

 Minister Sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin, o 

którym mowa w ust. 1. Na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w tym przedmiocie 

nie przysługuje zażalenie. 

3. W przypadku niedokonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, powołanie traci moc. 

Okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości. 

4. (uchylony). 

<Art. 13a. 

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu komorniczego uprawnia do złożenia 

wniosku o powołanie na stanowisko komornika w terminie 10 lat od dnia doręczenia 

uchwały o wyniku egzaminu komorniczego. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy, osób które w okresie, o którym mowa w ust. 1, co najmniej 

2 lata pracowały na stanowisku asesora komorniczego i złożą wniosek o powołanie na 

stanowisko komornika w terminie nie późniejszym niż 5 lat od dnia zakończenia 

pracy na stanowisku asesora komorniczego.> 

 

Art. 15b. 

1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej oraz prezesa 

właściwego sądu apelacyjnego, może przenieść komornika, za jego zgodą lub na jego 

wniosek, na stanowisko komornika w innym rewirze komorniczym, jeżeli przemawiają za 

tym potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności, o których mowa w art. 2, 

lub uzasadniony interes komornika. Krajowa Rada Komornicza przedstawia opinię w 

terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni. Nienadesłanie opinii w tym terminie nie 

wstrzymuje wydania decyzji w przedmiocie przeniesienia. 

2. Nie jest dopuszczalne przeniesienie komornika na stanowisko, co do którego Minister 

Sprawiedliwości skierował uprzednio do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" obwieszczenie o wolnym stanowisku 

komornika, do czasu zakończenia postępowania o powołanie na to stanowisko. 

Art. 15c. 

1. Osoba odwołana ze stanowiska komornika z przyczyn, o których mowa w art. 15a ust. 

1 pkt 1 i 4–9 oraz ust. 2, może zostać ponownie powołana na to stanowisko, jeżeli 

spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4.  

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, co najmniej przez 10 lat nie wykonywała zawodu 

może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika po złożeniu egzaminu 

komorniczego. Obowiązek złożenia egzaminu komorniczego nie dotyczy osób, o 

których mowa w art. 10 ust. 4. 
Art. 32. 

1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca 

wymogom: 

[1)   określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1-9, lub] 

<1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1–9, o ile wniosek o powołanie na stanowisko  

asesora komorniczego złoży w terminie 5 lat od dnia doręczenia jej uchwały 

komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego, lub> 

2)   z art. 10 ust. 1 pkt 1-7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku 

o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5 lat na 

stanowisku referendarza sądowego. 
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2. Kandydat na asesora komorniczego przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz 

oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 1a. 

3. Asesora komorniczego powołuje prezes właściwego sądu apelacyjnego na wniosek osoby 

zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej. 

4. Właściwa rada izby komorniczej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 

dni od dnia otrzymania wniosku. W opinii tej wskazuje komornika, który zatrudni asesora 

komorniczego. 

5. (uchylony). 

6. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 2 lat co najmniej jednego asesora 

komorniczego. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z tego 

obowiązku po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i rady właściwej izby 

komorniczej. 

7. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia 

wskazanego asesora komorniczego. 

7a. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby 

komorniczej, zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego, 

gdy: 

1)   komornik nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 6, lub 

2)   powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8. 

8. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi wykaz asesorów komorniczych zatrudnionych w 

obszarze właściwości podległego mu sądu. 

Art. 32b. 

1. Prezes sądu apelacyjnego odwołuje asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska, 

jeżeli asesor komorniczy: 

1)  zrezygnował z pełnienia obowiązków asesora komorniczego lub ustało jego 

zatrudnienie w kancelarii; 

2)  z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych za całkowicie niezdolnego do pełnienia obowiązków asesora 

komorniczego lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, 

mimo zalecenia rady właściwej izby komorniczej lub prezesa właściwego sądu 

okręgowego; 

3)  (uchylony); 

3a)  ukończył 70 rok życia; 

4)  został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

5)  został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie; 

6)  dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa; 

7)  został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą skreślenia z wykazu 

asesorów komorniczych. 

2. Prezes sądu apelacyjnego może odwołać asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska 

w razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo 

skarbowe. 

3. Odwołanie asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 i 6 oraz w ust. 2, następuje po uprzednim wysłuchaniu asesora 

komorniczego, chyba że nie jest to możliwe, oraz po zasięgnięciu opinii rady właściwej 

izby komorniczej. Właściwa izba komornicza przedstawia opinię w terminie 21 dni od 
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dnia otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie przez radę izby 

komorniczej nie stanowi przeszkody do odwołania asesora komorniczego. 

Art. 32ba. 

1. Osoba odwołana ze stanowiska asesora komorniczego z przyczyn, o których mowa w 

art. 32b ust. 1 pkt 1 i 4–7 oraz ust. 2, może zostać ponownie powołana na to 

stanowisko, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 32 ust. 1, z uwzględnieniem art. 

72a ust. 5. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, co najmniej przez 5 lat nie wykonywała zawodu 

może zostać ponownie powołana na stanowisko asesora komorniczego po złożeniu 

egzaminu komorniczego. 

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.] 

<4. Osoba odwołana ze stanowiska komornika w związku z orzeczeniem kary 

dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie 

na to stanowisko po upływie 10 lat od dnia odwołania.> 

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. 

<6. Skazanie na karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ulega zatarciu po upływie 15 lat od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.> 

 

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. 

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. 
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5. Osoba skreślona z wykazu asesorów komorniczych może zostać powołana na stanowisko 

asesora komorniczego po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.] 

<4. Osoba skreślona z listy aplikantów komorniczych może ponownie przystąpić do 

egzaminu konkursowego nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia 

się orzeczenia. 

5. Osoba skreślona z wykazu asesorów komorniczych może zostać ponownie powołana 

na stanowisko asesora komorniczego po upływie 5 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 7 lat i 6 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 15 grudnia 2000 r. o SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH 

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

2013 r. poz. 932 i 1650) 

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. 

<2a. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w ust. 2, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi 

na listę, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające, z uwzględnieniem art. 54 ust. 1a. Tryb 

i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Izby.> 

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. 54. 

1. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może orzekać następujące kary: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

3)   zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby; 

4)   skreślenie z listy członków izby. 

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

o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie może ubiegać się o ponowny wpis na listę przez 

okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy 

członków izby.> 
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2. Okręgowy sąd dyscyplinarny może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz biegłych z 

zachowaniem przepisów postępowania karnego. 

3. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego obwinionemu oraz okręgowemu 

rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na 

piśmie wraz z uzasadnieniem. 

4. Od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej przysługuje obwinionemu, okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności 

zawodowej lub Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej prawo 

wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego 

sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia na piśmie rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. 

5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 

apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje. 

 

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. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z urzędu 

po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany 

oraz po upływie pięciu lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka.] 

<2a. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z 

urzędu po upływie: 

1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany; 

2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby; 

3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia 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, zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem późniejszego 

wpisu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 kwietnia 2001 r. o RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 155, poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) 

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; 
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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. 

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 z przyczyn, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1–5a, ponowny wpis na listę może nastąpić po ustaniu przyczyny 

skreślenia, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii samorządu, z 

uwzględnieniem ust. 4a i 5 oraz art. 19.> 

<4a. Skreślenie z listy rzeczników patentowych z przyczyny, o której mowa w ust. 2 pkt 

4, powoduje zakaz ubiegania się o ponowny wpis na listę rzeczników patentowych 

przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 

orzekającego karę 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. W przypadku osób skreślonych z listy rzeczników patentowych, które miały przerwę 

w wykonywaniu zawodu trwającą co najmniej dziesięć lat, ponowny wpis na listę 

rzeczników patentowych następuje po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego. Do osób 

tych nie stosuje się obowiązku odbycia aplikacji.> 

[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. 32. 

[1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się osobę, która ukończyła aplikację.] 

<1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się osobę, która ukończyła aplikację, z 

zastrzeżeniem art. 24 ust. 5.> 

2. W przypadku niezaliczenia określonej części egzaminu kwalifikacyjnego egzamin może 

być powtarzany w tej części. Terminy, w których egzamin może być powtarzany, 

wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na dzień przypadający nie wcześniej 
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niż sześć miesięcy i nie później niż rok od dnia poprzedniego egzaminu. Na wniosek osoby 

przystępującej do egzaminu termin sześciu miesięcy może być skrócony. 

 

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. 

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 pięciu 

lat od 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[.]<;> 

<3) piętnastu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego 

karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego albo 

siedmiu lat i sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z 

aplikacji.> 
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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.] 

 

 

 

USTAWA  z dnia 27 lipca 2001 r. o DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 174) 

 

Art. 12. 

1. Diagnosta laboratoryjny traci prawo wykonywania zawodu i zostaje skreślony z listy 

diagnostów laboratoryjnych na mocy uchwały Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych w przypadku: 

1)   ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego; 

2)   pozbawienia praw publicznych; 

3)   orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu; 

4)   utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów laboratoryjnych prawa 

wykonywania zawodu lekarza. 

2. W przypadku utraty przez lekarza wpisanego na listę diagnostów laboratoryjnych prawa 

wykonywania zawodu lekarza właściwa okręgowa izba lekarska powiadamia o tym 

Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. 

3. W przypadku śmierci diagnosty laboratoryjnego następuje skreślenie diagnosty 

laboratoryjnego z listy, o której mowa w ust. 1. 

<4. Diagnosta laboratoryjny, który utracił prawo wykonywania zawodu i został 

skreślony z listy diagnostów laboratoryjnych z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 

podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia wymagania, 

o których mowa w art. 7, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 oraz art. 58 ust. 3.> 

 

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.] 

<3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 

powoduje skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych bez prawa ubiegania się 
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o ponowny wpis na listę przez okres 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary 

pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

 

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: 

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) 15 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.] 

 

 


