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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze 

oraz ustawy o radcach prawnych  

(druk nr 722) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o  adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych jest usprawnienie procedur, a tym samym 

zapewnienie większej efektywności postępowaniom dyscyplinarnym toczącym się na podstawie 

przepisów o samorządach zawodowych adwokackim i radcowskim. Przedmiotowe zmiany 

są  konieczne ze względu na znaczny wzrost liczby członków obu samorządów oraz związany 

z  tym wzrost liczby postępowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów 

i radców prawnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej osób aplikujących do tych zawodów. 

Wśród nowych rozwiązań warto wyróżnić postanowienia odnośnie do doręczeń w toku 

postępowania dyscyplinarnego, w tym domniemanie skuteczności doręczenia korespondencji 

skierowanej na adres do doręczeń podany przez adwokata w ramach informacji o jego 

siedzibie zawodowej, natomiast w przypadku radcy prawnego – w zawiadomieniu o podjęciu 

i  formach wykonywania zawodu. Innym środkiem przeciwdziałania obstrukcji postępowań 

dyscyplinarnych ma być możliwość przedstawienia zarzutów na piśmie oraz dopuszczenie 

rozpoznania sprawy mimo niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy. Z kolei odejście 

od dotychczasowej zasady sporządzania z urzędu uzasadnień wszystkich orzeczeń kończących 

postępowanie dyscyplinarne winno prowadzić do odciążenia sądów dyscyplinarnych w tych 

sprawach, w których wymierzona została sankcja o najmniejszej dolegliwości, czyli kara 

upomnienia, bądź też rozstrzygnięcie zapadło w trybie konsensualnym. Niezależnie od  tego 

rozpatrywana ustawa przewiduje wydłużenie terminów przedawnienia (zarówno „ścigania”, 

jak i karalności) w odniesieniu do czynów polegających na nadużyciu wolności słowa. 
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Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie ustroju obu samorządów zawodowych. 

Nade wszystko instytucjonalizacja funkcji rzeczników dyscyplinarnych ma skutkować ich 

większą samodzielnością i w konsekwencji umocnić gwarancję obiektywizmu podejmowanych 

przez nich działań. Jednocześnie ustawa zakłada wydłużenie kadencji organów adwokatury, 

organów izb adwokackich i zespołów adwokackich, jak również kadencji organów samorządu 

radcowskiego, co (wraz ze wspomnianym już wyodrębnieniem rzeczników dyscyplinarnych 

jako organów na szczeblu tak centralnym, jak i „lokalnym”) powinno stworzyć bardziej stabilne 

ramy dla prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.   

Nowelizacja ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych będzie 

miała ponadto skutek porządkujący i ujednolicający. Dotyczy to w szczególności przesłanek 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, katalogu kar dyscyplinarnych, kary łącznej oraz orzeczenia 

łącznego, tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych czy też wreszcie kosztów 

postępowania. Poza tym na gruncie zmienianych ustaw jednoznacznie przesądzone zostanie, 

że w regulowanych przez nie postępowaniach dyscyplinarnych odpowiednie zastosowanie 

znajdują – oprócz instytucji prawa karnego procesowego – także przepisy Kodeksu karnego 

normujące zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa oraz przesłanki 

wyłączenia odpowiedzialności karnej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowana ustawa została uchwalona po rozpatrzeniu projektu przedłożonego przez 

Senat (druk sejmowy nr 2415). Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 71. posiedzeniu 

Sejmu, w dniu 10 lipca 2014 r., a następnie prace legislacyjne toczyły się w Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w podkomisji nadzwyczajnej. 

W sprawozdaniu przyjętym w dniu 17 września 2014 r. (druk nr 2725) wyżej wymieniona 

Komisja zarekomendowała przyjęcie poprawionego projektu, przy czym zaproponowano 

głównie korekty o charakterze redakcyjnym. Jedynie na gruncie art. 1 dokonano dalej idących 

modyfikacji, tzn. uwzględniono zmianę przepisu zawierającego katalog organów adwokatury 

(art. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1) oraz zdecydowano się na wydłużenie okresu (z miesiąca do trzech 

miesięcy), w którym – licząc od przeprowadzenia wyborów delegatów we wszystkich izbach 

adwokackich – powinien odbyć się Krajowy Zjazd Adwokatury (art. 1 pkt 8, art. 55 ust. 1). 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy 

o radcach prawnych miało miejsce w trakcie 75. posiedzenia Sejmu. Wobec braku wniosków 

legislacyjnych ustawa została uchwalona na tym samym posiedzeniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W dniu 12 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, która dostosowała system 

prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r., sygn. K 1/09. 

Ideą tej nowelizacji było wprowadzenie możliwości powrotu do danego zawodu w razie 

orzeczenia najsurowszej kary dyscyplinarnej, skutkującej utratą prawa wykonywania zawodu. 

Takie właśnie rozwiązanie przyjęto m.in. również w art. 73 ustawy – Prawo o adwokaturze, 

w  związku z czym w obowiązującym brzmieniu przepis ten odsyła do art. 72 ust. 1 pkt 8 

ustawy – Prawo o adwokaturze, w myśl którego okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata 

z listy w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego o  wydaleniu z adwokatury. Tymczasem 

rozpatrywana ustawa zakłada, że skreślenie z listy adwokatów ze wskazanej przyczyny nie 

będzie już dokonywane na mocy uchwały okręgowej rady adwokackiej, którą to można 

kwestionować w trybie administracyjnym, lecz (jako wykonanie prawomocnego orzeczenia 

sądu dyscyplinarnego) będzie czynnością stricte techniczną. Stąd też art. 1 pkt 15 lit a uchyla 

w art. 72 w ust. 1 pkt 8, zaś art. 1 pkt 15 lit b dodaje w art. 72 ust. 1a. 

Aby zatem nie zostały zniweczone efekty poprzedniej nowelizacji ustawy – Prawo 

o adwokaturze, niezbędne jest odzwierciedlenie dokonywanej zmiany także w treści art. 73. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

pkt 2, 4–5 i 7 oraz ust. 1a, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli 

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

2. Art. 86a ust. 2, który zostanie dodany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 

o adwokaturze (art. 1 pkt 22 ustawy), stanowi w zdaniu pierwszym, iż rozstrzygnięcia organów 

prowadzących postępowanie dyscyplinarne opierają się na ustaleniach faktycznych. Według 

projektu senackiego, postanowienie tego przepisu miało brzmieć analogicznie do 

postanowienia art. 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego, w którym mowa jest o 
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„prawdziwych” ustaleniach faktycznych. Jak zaznaczono bowiem w uzasadnieniu inicjatywy, 

z którą wystąpiła Izba, nowa jednostka redakcyjna miała wprost wyrażać zasadę prawdy 

materialnej, a więc zasadę, którą obecnie można uznać za kluczową w procesie karnym (zob. 

str. 5 uzasadnienia projektu). 

Podczas prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z treści powołanego 

przepisu wyeliminowany został jednak przymiotnik „prawdziwych”, w związku z czym art. 86a 

ust. 2 może wywoływać wątpliwości w kontekście odesłania zawartego w art. 95n pkt 1 

(art. 1 pkt 34 ustawy). Mianowicie: na tle art. 86a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze 

i  art.  2 § 2 Kodeksu postępowania karnego zasadne może być pytanie, czy w istocie nadal 

w postępowaniu dyscyplinarnym podstawą wszelkich rozstrzygnięć winny być ustalenia 

(tj. stwierdzenia) faktyczne udowodnione jako prawdziwe? Nie sposób przecież wykluczyć, 

że pominięcie przymiotnika „prawdziwych” stanie się asumptem dla wykładni odwołującej 

się  do  teorii racjonalnego ustawodawcy – skoro w art. 86a nie pojawia się sformułowanie 

„prawdziwych ustaleniach faktycznych”, to chodzi tutaj nie tyle o ustalenia faktyczne 

odpowiadające prawdzie albo – jak to wywodzi Sąd Najwyższy – „takie, gdy w świetle 

przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzeniu jest niemożliwy lub wysoce 

nieprawdopodobny” (orz. z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. V KK 13/13), lecz o jakiekolwiek 

ustalenia faktyczne, wypracowane zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (por. art. 7 

Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze). 

Co więcej: po wejściu w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, czyli z dniem 1 lipca 2015 r., sytuacja 

może się jeszcze bardziej skomplikować, jako że rozszerzenie kontradyktoryjności w procesie 

karnym nie pozostanie bez znaczenia dla samej zasady prawdy materialnej. 

W związku z tym należy rozważyć powrót do brzmienia art. 86a ust. 2 zaproponowanego 

w uchwale Senatu z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 22, w art. 86a w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „opierają się na” 

dodaje się wyraz „prawdziwych”; 

Ponieważ identyczne zastrzeżenia wywołuje zmiana ujęta w art. 2 pkt 21, głosowanie 

zarekomendowanego wyżej wniosku legislacyjnego powinno być połączone z głosowaniem 

stosownej poprawki do przepisu dodawanego w ustawie o radcach prawnych.  
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Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 21, w art. 67
1
 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „opierają się na” 

dodaje się wyraz „prawdziwych”; 

3. Wskutek nowelizacji art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze (art. 1 pkt 27) 

sprecyzowane zostanie, od jakiego momentu adwokat, względnie aplikant adwokacki, ma status 

obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym. 

Zmianę w tym zakresie trzeba uznać za korzystną dla adwokata (aplikanta) jako strony 

postępowania, gdyż obowiązujące ujęcie („Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki, 

przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.”) nie jest dostatecznie jasne. Tyle 

że analizowane rozwiązanie należy odczytywać łącznie z postanowieniem art. 94 (art. 1 pkt 30 

ustawy), co do którego można zgłosić następującą wątpliwość. Otóż, rolą wymienionego 

przepisu jest, po pierwsze, potwierdzenie, że obwinionemu przysługuje formalne prawo do 

obrony, a po drugie – przesądzenie, że obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym toczącym 

się na postawie przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze może być wyłącznie adwokat lub 

radca prawny. Powstaje wszakże pytanie, czy wobec tak wyczerpującej regulacji osoba, co do 

której co prawda nie wydano jeszcze postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a która może 

być zainteresowana ustanowieniem obrońcy w związku z czynnościami podejmowanymi przez 

rzecznika dyscyplinarnego również ma prawo do korzystania z obrony w aspekcie formalnym? 

Pytanie to jest dość istotne, albowiem wobec odesłania z art. 95n pkt 1 (art. 1 pkt 34 ustawy) 

można przyjąć, iż w postępowaniu dyscyplinarnym mogłoby dojść do przesłuchania osoby 

„podejrzanej” o popełnienie czynu wypełniającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego 

(art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze) na zasadzie odpowiednio stosowanego art. 308 § 2 

Kodeksu postępowania karnego, a zatem przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów. Czy w takim wypadku zastosowanie znajdowałaby także regulacja wynikająca 

z art. 71 § 1 (in fine) w zw. z art. 71 § 3 w zw. art. 6 Kodeksu postępowania karnego (prawo 

do korzystania z pomocy obrońcy w opisanej sytuacji) czy też raczej należałoby przyjąć, że tę 

kwestię normuje wyczerpująco art. 94 ustawy – Prawo o adwokaturze. 

Udzielenie odpowiedzi w tym zakresie nie jest pozbawione znaczenia z uwagi na to, że 

prawo do obrony, w tym również w omawianym aspekcie formalnym, zostało poręczone na 

poziomie ustawy zasadniczej (art. 42 ust. 2 Konstytucji). Wedle ugruntowanej linii orzeczniczej 

Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjna gwarancja prawa do obrony odnosi się nie tylko 

do postępowania karnego sensu stricto, ale do wszystkich postępowań o charakterze 
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represyjnym, w których jednostce może zostać wymierzona jakaś sankcja. W szczególności 

dotyczy to więc postępowania wykroczeniowego oraz wszelkich postępowań związanych 

z odpowiedzialnością zawodową (orz. z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. K 19/11
1)

). Z kolei Sąd 

Najwyższy akcentuje w swych wypowiedziach, że „nie formalne postawienie zarzutu 

popełnienia przestępstwa, lecz już pierwsza czynność organów procesowych skierowana na 

ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony” (uchwały z dnia 26 kwietnia 

2007 r., sygn. I KPZ 4/07 oraz z dnia  20 września 2007 r., sygn. I KPZ 26/07).     

Dodatkowa wątpliwość powstaje przy zestawieniu treści art. 94 i art. 95j ust. 1 ustawy – 

Prawo o adwokaturze. Ten ostatni przepis może bowiem stanowić podstawę tymczasowego 

zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata (aplikanta adwokackiego), „przeciwko 

któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne”. Czy zatem w przypadku wszczęcia 

wyłącznie postępowania karnego zainteresowany może ustanowić obrońcę, który będzie go 

reprezentował przed sądem dyscyplinarnym w tej sprawie i który np. będzie legitymowany do 

wywiedzenia zażalenia, o którym mowa w art. 95j ust. 2 (art. 1 pkt 31 lit. a ustawy)? 

Podobnie ma się zresztą rzecz z  art. 95j ust. 1a ustawy – Prawo o adwokaturze, który 

przewiduje obligatoryjne tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych w razie 

tymczasowego aresztowania adwokata bądź aplikanta adwokackiego. 

Takie same dylematy mogą powstać na gruncie przepisów zmienianych na mocy art. 2 

pkt 23 (art. 68 ust. 3 i 4) oraz odpowiednio pkt 19 (art. 65
2
 ust. 1 i 2) opiniowanej ustawy. 

Dlatego też ewentualne poprawki muszą być koherentne (symetryczne) i zarazem powinny być 

głosowane łącznie. 

4. Art. 1 pkt 30 ustawy nadaje nowe brzmienie art. 94 ustawy – Prawo o adwokaturze. 

Identyczne brzmienie temu przepisowi nadaje również art. 4 wspomnianej już ustawy z dnia 

27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw. Ta ostatnia wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., podczas gdy przedłożona 

Senatowi ustawa ma mieć zaledwie 14-dniowa vacatio legis (art. 7). Wynika stąd, że w istocie 

z  dniem 1 lipca 2015 r. nie dojdzie do zmiany stanu prawnego, bo ta nastąpi już wraz 

                                                 

1)
  Powołany wyrok jest o tyle ważny, że Trybunał orzekł, iż art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim pomija prawo osoby, wobec której istnieje 

uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na 

etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 

ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 1 Konstytucji. Podkreślić wypada, że w wywodzie sądu konstytucyjnego pada m.in. 

argument związany z przesłuchaniem osoby, która dopiero na późniejszym etapie – wraz ze skierowaniem do 

sądu wniosku o ukaranie – zyskuje status obwinionego i tym samym zyskuje uprawnienie do ustanowienia 

obrońcy lub ubiegania się o przyznanie obrony z urzędu.  
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z  wejściem w życie rozpatrywanej ustawy. W konsekwencji należy uchylić powołany art. 4 

ustawy z dnia 27 września 2013 r. Wprowadzenie takiej poprawki musi być jednak połączone 

ze zmianą tytułu rozpatrywanej ustawy. 

Propozycje poprawek: 

– tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw”; 

– po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247) uchyla się art. 4.” 

    

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


