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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 643) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09), dotyczącego art. 82 ust. 2 

ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, art. 65 ust. 2c ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz 

art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. 

Trybunał uznał, iż pierwsze trzy ze wskazanych wyżej przepisów naruszają Konstytucję 

w zakresie, w jakim zawierają sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowny wpis”, zaś 

art. 51 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 

w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie 

prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii”. Z kolei w odniesieniu do art. 24 ust. 7 

ustawy o rzecznikach patentowych oraz art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, sąd konstytucyjny posłużył się prostą 

formułą o niezgodności (skutkującą derogacją powołanych przepisów w całości), z tym że 

orzekając o niekonstytucyjności tego ostatniego, zaznaczył, że nie spełnia on standardów 

wyznaczonych ustawą zasadniczą, albowiem pomija zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą 

dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby. To stwierdzenie jest o tyle znamienne, że 

w istocie stanowi kwintesencję rozstrzygnięcia Trybunału. Otóż, zarzuty kierowane pod 
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adresem wszystkich wymienionych przepisów sprowadzały się do tego, że przewidziane 

w nich zakazy są zbyt daleko idącym, a tym samym nieproporcjonalnym, ograniczeniem 

wolności wyboru i wykonywania zawodu, zagwarantowanej przez art. 65 ust. 1 Konstytucji. 

Trybunał Konstytucyjny podzielił powyższe zastrzeżenia i zaakcentował, że rozwiązanie, 

prawne, które zamyka na trwałe drogę do wykonywania wyuczonego zawodu w razie ukarania 

najsurowszą karą dyscyplinarną nie tylko pozostaje w kolizji z postanowieniami art. 31 ust. 3 

i art. 65 ust. 1 Konstytucji jako nadmiernie rygorystyczne i automatyczne, lecz również jest 

nieracjonalne i nieekonomiczne, ponieważ kształcenie osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego (a takimi właśnie mamy w tym wypadku do czynienia) przynajmniej częściowo 

finansowane jest ze środków publicznych. Na skutek stosowania zakwestionowanych regulacji 

zainwestowane w ten sposób kwoty (dotyczy to w szczególności zawodów medycznych) 

zostają bezpowrotnie zmarnowane, mimo że w niektórych przypadkach przywrócenie do 

zawodu mogłoby leżeć w interesie społecznym. 

Omawiane rozstrzygnięcie Trybunału zostało opublikowane w dniu 27 października 

2010 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1326) i z tym dniem wywołało skutki prawne w zakresie 

objętym pkt I sentencji, a więc co do pięciu z powołanych przepisów. Jedynie odnośnie do 

art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów oznaczony został inny termin utraty mocy obowiązującej. Mianowicie: w pkt V 

sentencji Trybunał Konstytucyjny przesądził, że przepis ten utraci moc obowiązującą 

z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Interwencja ustawodawcy w związku z przedmiotowym orzeczeniem Trybunału jest 

konieczna. Po pierwsze, w przypadku art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 65 

ust. 2c ustawy o radcach prawnych oraz art. 51 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii 

i izbach lekarsko-weterynaryjnych Trybunał posłużył się formułą zakresową, wobec czego 

brzmienie tych przepisów nie uległo zmianie. Podobnie zresztą Trybunał wypowiedział się 

o art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, 

niemniej z dniem 1 stycznia 2012 r. wszedł w życie nowy akt normatywny regulujący kwestie 

organizacji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, a także praw i obowiązków 

jego członków, w którym to wskazania Trybunału Konstytucyjnego zostały zrealizowane 

(zob. art. 64 ust. 5 oraz art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych). 
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Po drugie, wobec związania Trybunału zakresem zaskarżenia wyrok wydany w sprawie 

K 1/09 nie odnosił się do przepisów, które mają zapewnić właściwym organom samorządów 

zawodowych wykonanie zakazu powrotu do zawodu, jak chociażby art. 95ł ust. 5 ustawy – 

Prawo o adwokaturze, art. 71 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, art. 60 ust. 3 ustawy 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych czy art. 67 ust. 2 ustawy 

o rzecznikach patentowych. Wymienione przepisy przewidują, że wzmianki o ukaraniu 

najsurowszą z kar dyscyplinarnych, powodującą utratę prawa wykonywania danego zawodu, 

nie podlegają usunięciu z akt osobowych (tudzież z odpowiednich rejestrów). Skądinąd 

analogiczne uregulowania można znaleźć w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich (art. 60 ust. 4) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej. I choć Trybunał nie zakwestionował przepisów tych dwóch ostatnich ustaw 

(pkt II sentencji), to w uzasadnieniu nadmienił, że ustanowienie w nich kary pozbawienia 

prawa wykonywania zawodu, a zarazem niedookreślenie konsekwencji materialno-prawnych 

i proceduralnych wymierzenia tego typu kary musi być ocenione jako luka prawna. 

Ponadto Trybunał Konstytucyjny sformułował szereg postulatów de lege ferenda. Jego 

zdaniem, ustawodawca winien dążyć do właściwego wyważenia na gruncie poszczególnych 

ustaw samorządowych interesów potencjalnych klientów osób wykonujących wolne zawody 

z jednej strony oraz praw tych ostatnich do wykonywania owych zawodów z drugiej. Według 

Trybunału, zniesienie zakazu ubiegania się o ponowny wpis na listę samorządu zawodowego 

(względnie o prawo wykonywania zawodu) nie może prowadzić do istotnego ograniczenia 

efektywności działania samorządów zawodowych i nie może skutkować upośledzeniem ich 

zdolności do realizacji zadań określonych w art. 17 ust. 1 Konstytucji, w tym zwłaszcza 

sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. Jak to 

zostało podkreślone w motywach wyroku, minimalizacji ryzyka nadużywania możliwości 

ubiegania się o ponowne przyjęcie do zawodu mogłoby służyć wprowadzenie 10-letniej 

karencji lub nałożenie na osoby zainteresowane powrotem do zawodu dodatkowych wymogów, 

przykładowo obowiązku powtórnego zdania egzaminu zawodowego. 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych 

innych ustaw uwzględnia przedstawioną wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego i to zarówno 

w odniesieniu do ustaw, które zostały poddane kontroli konstytucyjnej, jak i w odniesieniu do 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o komornikach sądowych i egzekucji. 
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Do najważniejszych jej postanowień należą zatem: 

– ustalenie okresów, po upływie których osoba ukarana karą wydalenia z adwokatury, karą 

pozbawienia prawa wykonywania zawodu radcy prawnego, lekarza weterynarii, farmaceuty 

rzecznika patentowego lub diagnosty laboratoryjnego, karą pozbawienia prawa prowadzenia 

kancelarii, karą wydalenia ze służby komorniczej, czy wreszcie – karą skreślenia z listy 

członków izby (odpowiednio izby architektów, izby inżynierów budownictwa albo izby 

urbanistów) może ubiegać się o wpis na listę, przyznanie prawa wykonywania zawodu bądź 

powołanie na notariusza lub stanowisko komornika sądowego (jednolicie – w stosunku do 

wszystkich zawodów – przyjęto w tym zakresie okres wynoszący 10 lat); 

– ustalenie okresów 5-letnich, po upływie których określone uprawnienia odzyskują aplikanci 

ukarani najsurowszymi karami dyscyplinarnymi; to samo dotyczy asesorów komorniczych, 

natomiast w przypadku zastępców notarialnych w ustawie przyjmuje się okres 10-letni; 

– określenie terminów zatarcia skazania karami dyscyplinarnymi skutkującymi pozbawieniem 

możliwości wykonywania danego zawodu albo skreśleniem z listy aplikantów lub z wykazu 

asesorów komorniczych (odpowiednio 15 lat oraz 7 lat i 6 miesięcy); 

– wprowadzenie wymogu ponownego złożenia egzaminu zawodowego w razie powrotu do 

zawodu po ukaraniu karą dyscyplinarną; warunek ten nie znajdzie jednak zastosowania 

w przypadku lekarzy weterynarii, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych, a także 

architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, na których nałożony zostanie obowiązek 

odbycia specjalnego przeszkolenia lub szkolenia uzupełniającego (notabene ustawy regulujące 

wykonywanie tych ostatnich zawodów już obecnie statuują tego typu wymaganie w stosunku 

do osób, które nie wykonywały zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat). 

Dodatkowo ustawa zakreśla 10-letni termin do złożenia wniosku o wpis na właściwą 

listę tym osobom, które złożyły egzamin zawodowy. W razie upływu tego terminu osoba 

zainteresowana wpisem będzie obowiązana do powtórnego potwierdzenia swoich kwalifikacji 

w drodze odpowiedniego egzaminu, to znaczy: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, 

komorniczego bądź kwalifikacyjnego (rzecznicy patentowi). Identyczny obowiązek zostanie 

nałożony również na tych przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy z przyczyn innych 

niż pozbawienie prawa wykonywania zawodu na mocy orzeczenia dyscyplinarnego nie byli 

aktywni zawodowo przez okres przekraczający 10 lat. Nie będzie to dotyczyło tylko tych 

osób, co do których ustawy w ogóle nie formułują wymogu złożenia egzaminu, a więc np. 

profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych. 
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Ustawa zawiera także przepis przejściowy, który nade wszystko obejmuje regulacje 

czyniące zadość zasadzie poszanowania zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 

nie prawa oraz zakazowi retroakcji, rekonstruowanym z art. 2 Konstytucji (por. art. 10). 

Zgodnie z art. 11 opiniowanej ustawy, wyżej opisane zmiany wejdą w życie po upływie 

14-dniowej vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 1406). Jego 

pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

w dniu 20 czerwca 2013 r. Dalsze prace legislacyjne toczyły się w podkomisji nadzwyczajnej 

powołanej do rozpatrzenia przedłożenia rządowego. 

Pierwsze sprawozdanie podkomisji z dnia 12 marca 2014 r. nie wnosiło istotnych zmian 

o charakterze merytorycznym w porównaniu z propozycjami przygotowanymi przez rząd. 

Zasadniczo uwzględniono jedynie zmianę stanu prawnego, do której doszło w międzyczasie 

w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o notariacie (wprowadzenie instytucji zastępcy 

notarialnego) oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a poza tym w przepisie 

przejściowym zagwarantowano stosowanie dotychczasowych regulacji względem notariuszy 

i asesorów notarialnych oraz asesorów i aplikantów komorniczych pociągniętych do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, ponieważ są one bardziej korzystne dla tych osób. 

Z uwagi na postulat wprowadzenia kolejnych poprawek, zgłoszony na posiedzeniu 

Komisji w dniu 20 marca 2014 r., projekt został ponownie skierowany do podkomisji. 

Ostateczne sprawozdanie podkomisja uchwaliła w dniu 4 kwietnia 2014 r. Podkomisja 

zaproponowała uzupełnienie projektu o nowe rozwiązania, a ściślej – dodanie przepisów 

stanowiących, że uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, radcowskiego, 

notarialnego oraz komorniczego, uprawnia do złożenia wniosku o wpis na odpowiednią listę 

lub o powołanie na notariusza lub na stanowisko komornika sądowego w terminie 10 lat od 

dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu zawodowego. Rozbudowany został też art. 10 

projektowanej ustawy. W ust. 7 tego artykułu uregulowana została sytuacja osób, które 

ze względu na przeszło 9-letni okres braku aktywności zawodowej z dniem wejścia ustawy 

w  życie dysponowałyby niespełna rocznym terminem na złożenie wniosku o wpis bez 

potrzeby ponownego przystępowania do prawniczego egzaminu zawodowego. Dla osób tych 

wyznaczono zatem dłuższy termin, upływający z dniem 31 grudnia 2015 r. 
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W dniu 23 kwietnia 2014 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła 

sprawozdanie odzwierciedlające rozwiązania wypracowane przez podkomisję (druk nr 2323). 

Drugie czytanie projektu miało miejsce na 67. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 maja 2014 r. 

Z uwagi na zgłoszone poprawki projekt ponownie trafił do Komisji, która w sprawozdaniu 

dodatkowym z dnia 9 maja 2014 r. (druk nr 2323-A) zarekomendowała odrzucenie wszystkich 

wniosków legislacyjnych. Przedmiotowe poprawki, zakładające rezygnację z obowiązku 

ponownego składania egzaminu zawodowego, nie znalazły również akceptacji całej Izby, 

która uchwaliła ustawę w brzmieniu odpowiadającym sprawozdaniu z druku nr 2323. 

Warto podnieść, iż z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wykonanie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. wystąpił także Senat (projekt 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, uchwalony 

w dniu 4 października 2012 r., druk sejmowy nr 1247). Propozycja senacka była co do zasady 

zbieżna z kierunkiem zmian zaproponowanym przez Radę Ministrów, z tym że projekt 

wniesiony przez Senat przewidywał również nowelizację ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa 

i samorządzie zawodowym psychologów, ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Stanowisko rządu do projektu senackiego wpłynęło 

w dniu 28 czerwca 2013 r. Wskazano w nim, iż proponowane przez Senat zmiany wymagają 

modyfikacji w związku z tym, że w międzyczasie weszła w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 

2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Rada Ministrów 

wyraziła także przekonanie, że oba projekty – rządowy i senacki powinny być rozpatrywane 

łącznie. Niezależnie od tej opinii prace nad projektem z druku nr 1247 nie były kontynuowane. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 w pkt 1, w dodawanym pkt 7 zawarte jest odesłanie do przepisu, który ma 

zostać dodany w ustawie – Prawo o adwokaturze, tj. do art. 69b. Powołany pkt 7 wskazuje 

osoby, które mogą przystąpić do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej. 

Natomiast istotą regulacji z art. 69b jest zakreślenie terminu, w którym zainteresowany może 

złożyć wniosek o wpis na listę adwokatów, w sytuacji gdy jedną z przesłanek wpisu jest 

pozytywny wynik egzaminu adwokackiego (nawiasem mówiąc, przepis ten formułuje 

uprawnienie od strony przedmiotowej, a nie podmiotowej). Wobec tego należy stwierdzić, że 
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wspomniane odesłanie jest nieprecyzyjne i dopiero zapoznanie się z innymi postanowieniami 

dotyczącymi wpisu na listę adwokatów pozwala na zrekonstruowanie prawidłowej normy, 

zgodnie z którą w przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 69b, osoba, która 

wcześniej złożyła egzamin adwokacki i która ma zamiar wykonywać zawód adwokata, może 

przystąpić do egzaminu adwokackiego bez konieczności uprzedniego odbycia stosownej 

aplikacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 7” zastępuje się wyrazami „pkt 7 i 8”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) osoby, które w terminie określonym w art. 69b nie złożyły wniosku o wpis na listę 

adwokatów;”, 

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) osoby, o których mowa w art. 73 ust. 2.”; 

Ponieważ identyczne nieścisłości występują na gruncie art. 2 pkt 2 (odesłanie do 

dodawanego art. 24
1
), art. 4 pkt 1 (odesłanie do dodawanego art. 14a) oraz art. 6 pkt 1 

(odesłanie do dodawanego art. 13a) również te jednostki redakcyjne ustawy powinny zostać 

odpowiednio zmodyfikowane. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 2 w pkt 2: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 7” zastępuje się wyrazami „pkt 7 i 8”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) osoby, które w terminie określonym w art. 24
1
 nie złożyły wniosku o wpis na listę 

radców prawnych;”, 

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) osoby, o których mowa w art. 29
2
 ust. 2.”; 

– w art. 4 w pkt 1, w § 2b wyrazy „o których mowa w art. 14a,” zastępuje się wyrazami 

„które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a oraz 

osoby, o których mowa w”; 

– w art. 6 w pkt 1: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 3” zastępuje się wyrazami „pkt 3 i 4”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 nie złożyły wniosku o 

powołanie na stanowisko komornika;”, 

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) osób, o których mowa w art. 15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2.”; 

Na marginesie wypada wyrazić wątpliwość, czy cel, któremu przyświeca wprowadzenie 

regulacji objętych wspomnianymi przepisami art. 69b (ustawa – Prawo o adwokaturze) 

i art. 24
1
 (ustawa o radcach prawnych) zostanie przez ustawodawcę osiągnięty, skoro 

z innych przepisów wynika, że osoba wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych 

może nie wykonywać zawodu (zob. art. 4b i art. 8b ustawy – Prawo o adwokaturze oraz 

art. 22
7
 ust. 3 ustawy o radcach prawnych) i w tym zakresie nie przewiduje się terminu, po 

upływie którego ewentualne podjęcie wykonywania danego zawodu byłoby powiązane 

z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu czy choćby odbycia specjalnego szkolenia. 

2. W zmienianych art. 82 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o adwokaturze (art. 1 pkt 4 i 5 ustawy) 

posłużono się sformułowaniem „od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia 

z adwokatury”. Jest to swoisty skrót myślowy, gdyż uprawomocnić może się orzeczenie, na 

mocy którego wymierzono karę. Potwierdzeniem tego jest zresztą formuła zastosowana na 

gruncie innego nowelizowanego przepisu, tzn. art. 95ł ust. 4 (art. 1 pkt 6). Tam bowiem mówi 

się o uprawomocnieniu się „orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, karę 

nagany lub karę pieniężną” (pkt 1) oraz o uprawomocnieniu się „orzeczenia dyscyplinarnego 

orzekającego karę wydalenia z adwokatury” (pkt 2). Także w art. 81 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo 

o adwokaturze mowa jest o uprawomocnieniu się orzeczenia rozumianego jako rozstrzygnięcie, 

a nie czynność, jaką jest orzekanie. 

Ze względu na to, że poprawne językowo są zwroty zastosowane na gruncie art. 95ł 

ust. 4, a ponadto dążąc do zachowania jednolitości wyrażeń stosowanych w nowelizowanej 

ustawie (§ 10 Zasad techniki prawodawczej), należałoby skorygować brzmienie wskazanych 

art. 82 ust. 2 i 3. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 4, w ust. 2 wyraz „kary” zastępuje się wyrazami „dyscyplinarnego 

orzekającego karę”; 

– w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyraz „kary” zastępuje się wyrazami „dyscyplinarnego 

orzekającego karę”; 
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Usterki tego samego rodzaju można też znaleźć w pozostałych przepisach ustawy, tj. 

art. 2 pkt 4 (ust. 2c i ust. 2d), art. 3 pkt 4 lit. b, art. 4 pkt 4 i pkt 9 (pkt 4 i 5), a także art. 9 pkt 2. 

Podobnie ma się rzecz z art. 7 pkt 2 i pkt 3 lit. a (pkt 1 i 3). W związku z tym wypada 

zaproponować wprowadzenie analogicznych poprawek również w przypadku wymienionych 

jednostek redakcyjnych. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 2 w pkt 4, w ust. 2c i 2d wyraz „kary” zastępuje się wyrazami „dyscyplinarnego 

orzekającego karę”; 

– w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 wyraz „kary” zastępuje się wyrazami „o ukaraniu karą”; 

– w art. 4: 

a) w pkt 4, w § 4 wyrazy „kary pozbawienia” zastępuje się wyrazami „o pozbawieniu”, 

b) w pkt 9, w pkt 4 i 5 wyrazy „orzeczenia kary” zastępuje się wyrazami „orzeczenia 

dyscyplinarnego orzekającego karę”; 

– w art. 7: 

a) w pkt 2, w ust. 1a wyraz „kary skreślenia” zastępuje się wyrazami „dyscyplinarnego 

orzekającego karę skreślenia”, 

b) w pkt 3 w lit. a, w ust. 2a w pkt 1 i 3 wyraz „kary” zastępuje się wyrazami 

„dyscyplinarnego orzekającego karę”; 

– w art. 9 w pkt 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powoduje skreślenie z listy diagnostów 

laboratoryjnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na tę listę przez okres 10 lat 

od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia 

prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.”; 

3. W art. 3 w pkt 2 przewidziano nowelizację art. 12 ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Dokonywana w tym miejscu zmiana polega 

na uzupełnieniu odesłania. W istocie po wejściu ustawy w życie odesłaniem tym objęte będą 

wszystkie punkty, na jakie dzieli się art. 46 ust. 1, i stąd nie ma potrzeby wskazywania ich 

wyraźnie w nowelizowanym przepisie (wystarczyłoby po prostu odesłanie do art. 46 ust. 1). 

Jednak nie tylko to budzi w tym wypadku zastrzeżenia. Otóż, w art. 46 ust. 1 pkt 4 mowa jest 

o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu, która – jak stanowi art. 18 ust. 1 pkt 2 

ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych – skutkuje 



– 10 – 

skreśleniem z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Skoro więc osoba 

ukarana zostaje skreślona z rejestru członków (i przestaje być członkiem danej izby), to 

oczywiste jest, że nie przysługuje jej bierne prawo wyborcze, bo prawo to posiadają tylko 

członkowie izb lekarsko-weterynaryjnych, co skądinąd potwierdza początkowy fragment 

nowelizowanego art. 12 ust. 5 oraz postanowienie art. 3 pkt 4 lit. a ustawy (zmiana art. 51 

ust. 1). Warto poza tym zauważyć, że analogicznych zmian nie zaproponowano w ustawie o 

izbach aptekarskich (por. art. 9 ust. 5 tej ustawy) czy w ustawie o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (por. art. 13 oraz art. 43). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 skreśla się pkt 2; 

4. W myśl ust. 1a dodawanego w art. 18 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (art. 3 pkt 3 lit. b) lekarz weterynarii, który ponownie składa 

wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, winien posiadać określone kwalifikacje. 

Wskazuje się je przez zastosowanie techniki odesłania, aczkolwiek wobec przywołania 

konkretnych ustępów poszczególnych artykułów (przykładowo art. 2 ust. 1) może w praktyce 

powstać pytanie, czy okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna powinna badać również to, czy 

przeciwko lekarzowi weterynarii będącemu obywatelem państwa członkowskiego nie toczy 

się postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii (o czym jest akurat mowa w art. 2 ust. 2). 

5. W art. 12 ustawy – Prawo o notariacie (art. 4 pkt 1 ustawy) dodaje się § 2b, niemniej 

nie znajduje to odzwierciedlenia w treści § 4 tego artykułu, gdzie wskazuje się, że osoby 

przystępujące do egzaminu notarialnego bez wcześniejszego odbycia aplikacji notarialnej 

(czyli osoby, o których mowa w § 2 i 2a, jak również w dodawanym § 2b) muszą spełniać 

wymagania określone w art. 11 pkt 1–3 i 7. Powstaje zatem wątpliwość, czy np. osoba, która 

nie wystąpiła w terminie 10 lat od złożenia egzaminu notarialnego o powołanie na notariusza, 

może przystąpić ponownie do egzaminu notarialnego, mimo że nie posiada już obywatelstwa 

polskiego ani też obywatelstwa jednego z państw, o których mowa w powołanym art. 11 

pkt 1? Dopuszczenie takiej możliwości byłoby o tyle kuriozalne, że następnie osoba ta i tak 

nie mogłaby zostać notariuszem. W związku z tym należy rozważyć wprowadzenie poprawki 

polegającej na dodaniu zmiany art. 12 § 4 ustawy – Prawo o notariacie. Proponowana 

poprawka powinna zostać powiązana z równoczesną modyfikacją brzmienia art. 4 pkt 8 

ustawy (dotyczy to § 4a dodawanego w art. 76 ustawy – Prawo o notariacie), albowiem 
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odesłanie w tym miejscu do art. 11 ustawy – Prawo o notariacie byłoby całkowicie zbędne 

(notabene odesłanie to jest zbyt szerokie, albowiem obejmuje pkt 4 wymienionego artykułu, 

który to statuuje wymóg odbycia aplikacji notarialnej, a ten z kolei zostaje jednocześnie 

wyłączony za sprawą dodawanego § 2b). 

Propozycje poprawek: 

– w art. 4 w pkt 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach „w art. 12” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Osoby, o których mowa w § 2–2b, muszą spełniać wymagania 

przewidziane w art. 11 pkt 1-3 i 7.”;”; 

– w art. 4 w pkt 8, w § 4a skreśla się wyrazy „jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11,”; 

Alternatywnie można zastanowić się następującym sformułowaniem drugiej z przedstawionych 

poprawek: 

– w art. 4 w pkt 8, w § 4a po wyrazach „art. 11” dodaje się wyrazy „pkt 1–3”; 

6. Uwagę z poprzedniego punktu można odnieść także do art. 6 pkt 1 ustawy, z tym że 

tutaj zastrzeżenia wywołuje to, że pominięta została zmiana art. 10 ust. 6 ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji, choć przepis ten mówi o 3-letnich okresach zatrudnienia 

„o których mowa w ust. 3 i 5”, podczas gdy w pkt 3 dodawanym w ust. 5 właśnie na mocy 

art. 6 pkt 1 nie wspomina się o jakichkolwiek okresach. 

Również odesłanie do art. 10 ust. 1, które zastosowano w art. 15c w ust. 1 ustawy 

o komornikach sądowych i egzekucji (art. 6 pkt 3 ustawy), jest zbyt szerokie. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 6 w pkt 1 w zdaniu wstępnym po wyrazach „w art. 10” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Trzyletnie okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1 

i 2, ustala się jako sumę okresów obliczonych z zachowaniem proporcjonalności 

ich wymiaru.”;”; 

– w art. 6 w pkt 3, w art. 15c w ust. 1, po wyrazach „art. 10 ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 1–

7”; 
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7. W art. 9 w pkt 1 ustawy, w ust. 4 reguluje się kwestię prawa powrotu do zawodu 

diagnosty laboratoryjnego oraz przesłanek, jakie muszą zostać spełnione w takim przypadku. 

Owe przesłanki określa się m.in. za pomocą odesłania do art. 7 ustawy o diagnostyce 

laboratoryjnej. Tyle że art. 7 stanowi, że „diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która” spełnia 

warunki wyliczone w pkt 1–7 oraz w pkt 8, który to z kolei brzmi następująco: „została 

wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych”. Przy takiej konstrukcji odesłania będziemy 

mieć zatem do czynienia z „błędnym kołem” (literalnie rzecz biorąc: diagnosta będzie mógł 

się wpisać na listę diagnostów laboratoryjnych, jeśli został wpisany na listę diagnostów 

laboratoryjnych). Dlatego wskazane byłoby uściślenie przedmiotowego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 w pkt 1, w ust. 4 po wyrazach „art. 7” dodaje się wyrazy „ust. 1 pkt 1–7 i ust. 2”; 

8. Przyjęcie powyższych poprawek powinno skutkować zgłoszeniem jeszcze jednej 

poprawki. Wiąże się to z tym, że w dniu 30 maja 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 

9  maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, która 

po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i upływie 60-dniowej vacatio legis zmieni m.in. tytuł 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, co jest konsekwencją decyzji ustawodawcy o deregulacji 

zawodu urbanisty (zob. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.). 

Stąd też, zważywszy terminarz prac legislacyjnych, jak również termin pozostawiony 

Prezydentowi na podpisanie ustawy (art. 122 ust. 2 Konstytucji), należy zaproponować 

stosowną korektę tytułu ustawy zmienianej w art. 7. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 7 w zdaniu wstępnym wyrazy „, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” zastępuje 

się wyrazami „oraz inżynierów budownictwa”. 
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