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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(druk nr 377) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, 1823, 1816 i 1948) 

 

Art. 67. 

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1
1
, dokonują 

czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w 

ich imieniu. 

[§ 1
1
. W zakresie określonym odrębną ustawą za państwowe osoby prawne czynności 

procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.] 

<§ 1
1
. W zakresie określonym odrębną ustawą za inne niż Skarb Państwa państwowe 

osoby prawne, osoby z udziałem Skarbu Państwa i osoby prawne z udziałem 

państwowych osób prawnych czynności procesowe może podejmować Prokuratoria 

Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.> 

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki 

organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ 

jednostki nadrzędnej. W zakresie określonym odrębną ustawą za Skarb Państwa 

czynności procesowe podejmuje [Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa] 

<Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej>. 

§ 3. (uchylony). 

 

Art. 259. 

Świadkami nie mogą być: 

1)   osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; 
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[2)   wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o 

klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne", jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej 

naruszeniem;] 

<2) wojskowi i urzędnicy niezwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” oraz osoby zobowiązane do 

zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich 

zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem;> 

3)   przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze 

strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową; 

4)   współuczestnicy jednolici. 

 

Uwaga: użyte w art. 5, w art. 87
1
 w § 2 i 3, w art. 89 w § 1, w art. 99, w art. 129 w § 2, 2

1
 

i 3, w art. 132 w § 1 i 1
2
, w art. 161, w art. 210 w § 2

1
, w art. 327 w § 1, w art. 

331 w § 1
1
 oraz w art. 357 w § 2, w różnym przypadku wyrazy [Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. O WYNAGRODZENIU OSÓB ZAJMUJĄCYCH 

KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 

2015 r. poz. 1348 i 1960) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, [Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa], wiceprezesa Najwyższej 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa 

Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego 

Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego; 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego, [wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa]; 

4)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza 

stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, kierownika 

urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy 

kierownika urzędu centralnego, wicewojewody. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1999) 

 

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;] 

<2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy 

albo wykonywały zawód komornika;> 

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

prawnego albo notariusza; 

3a)  osób, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat; 
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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 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 2016 r. poz. 233 i 1579), 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: 

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 
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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, lub 

d)  były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające 

czynnościom asystenta sędziego. 

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 
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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;] 

<6) osoby, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej;> 

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

adwokatów; 

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

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. 72. 

1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku: 

1)   śmierci; 

2)   wystąpienia z adwokatury; 

3)   przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej; 

4)   objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub 

rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza; 
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[4a)  podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<4a) podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub referendarza;> 

5)   powołania do wojskowej służby zawodowej; 

6)   (uchylony); 

6a)  (utracił moc); 

7)   utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu. 

8)   (uchylony). 

1a. Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w razie orzeczenia przez sąd 

dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury. 

2. Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyn 

wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie 

dyscyplinarne. 

 

Art. 78a. 

1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu 

adwokackiego, ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje w szczególności: 

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

"wnioskiem"; 

2)   właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby; 

3)   termin przeprowadzenia każdej części egzaminu adwokackiego; 

4)   wysokość opłaty za egzamin adwokacki. 

2. Aplikanci adwokaccy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze 

właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby 

uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają 

wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady 

adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji 

egzaminacyjnej. Okręgowe rady adwokackie, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia aplikacji adwokackiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji 

egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację 

adwokacką. 
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3. Osoby, które odbyły aplikację adwokacką, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu 

aplikacji adwokackiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki. 

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji 

dołączają do wniosku odpowiednio: 

1)   kwestionariusz osobowy; 

2)   życiorys; 

3)   dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych; 

4)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów 

prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza 

sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które 

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 - również 

dokumenty określające zakres ich obowiązków; 

6)   dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie 

umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związanych 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; 

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

organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych 

urzędów; 

7a)  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 i wykonywania 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1507354:part=a8u1&full=1
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wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem 

projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego; 

8)   dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 

sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego; 

[9)   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

10)  (uchylony); 

11)  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki; 

12)  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych. 

5. Osoby, o których mowa w: 

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

2)   ust. 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni 

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego. Przepisy art. 75c ust. 4-9 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 

1579) 

 

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;] 

<2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo 

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

adwokata albo notariusza; 

3a)  osób, które zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat; 

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 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 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) 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; 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1892114:part=a4%28a%29u1&full=1


- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, lub 

d)  były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie 

sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub 

Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające 

czynnościom asystenta sędziego. 

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; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1892114:part=a4%28a%29u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1892114:part=a4%28a%29u1&full=1
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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;] 

<6) osoby, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej;> 

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

radców prawnych; 

8)   osoby, o których mowa 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. 28. 

1. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku: 

1)   wykonywania zawodu adwokata; 

2)   podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub 

kancelarii notarialnej; 
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[3)   podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.] 

<3) podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub referendarza.> 

2. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje także z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu tej kary. 

3. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie stosuje się wobec 

zatrudnionych na stanowiskach radców prawnych w organach, o których mowa w ust. 1 

pkt 2. 

4. Rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia prawa 

do wykonywania zawodu radcy prawnego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, zainteresowanemu służy odwołanie do Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych powinna być podjęta w terminie 

30 dni od dnia doręczenia odwołania. 

6. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zainteresowanemu służy 

odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego. 

7. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 

dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Art. 36
2
. 

1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu 

radcowskiego, ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności: 

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

"wnioskiem"; 

2)   właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin 

przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego; 

3)   wysokość opłaty za egzamin radcowski. 

2. Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości 

rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1487471&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1487471&full=1
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uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają 

wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców 

prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji 

egzaminacyjnej. Rady okręgowych izb radców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia aplikacji radcowskiej, przekazują właściwej terytorialnie komisji 

egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację 

radcowską. 

3. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu 

aplikacji radcowskiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski. 

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji 

dołączają do wniosku odpowiednio: 

1)   kwestionariusz osobowy; 

2)   życiorys; 

3)   dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych; 

4)   kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów 

prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza 

sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które 

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 - również dokumenty określające 

zakres ich obowiązków; 

6)   dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie 

umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związanych 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, 
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partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 

1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze; 

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

władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności 

bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

7a)  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 i wykonywania 

wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem 

projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego; 

8)   dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, 

prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego; 

[9)   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

10)  (uchylony) 

11)  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski; 

12)  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych. 

5. Osoby, o których mowa w: 

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

2)   ust. 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni 

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego. Przepisy art. 33
3
 ust. 4-9 stosuje się 

odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 790, 996, 1159 i 1948) 

 

Art. 36
4
. 

1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 

2)   prokuratura; 

3)   organy kontroli skarbowej; 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 
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8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

[17)  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa;] 

<17) Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej;> 

18)  notariusze; 

19)  Agencja Nieruchomości Rolnych. 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 
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1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację 

osoby uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych 

oraz daty ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed 

wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

bez konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we 

wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 

5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, 

wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi 

zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność 

zapewnienia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z 

danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym 

dostępem osób trzecich, a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. O PRACOWNIKACH URZĘDÓW 

PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   Biurze Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

[8a)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w 

odrębnych przepisach;] 

<8a) Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach;> 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 
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10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących 

aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 

oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

(6-7 uchylone), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz 

z 2016 r. poz. 34). 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 i 

1948) 

 

Art. 12. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1559893&full=1
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1)   uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk prawnych; 

2)   zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora; 

2a)  zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat; 

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.] 

<4) co najmniej przez 3 lata zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy.> 

§ 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 
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czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń 

lub aktów prawa miejscowego; 

[6)   zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa;] 

<6) zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej;> 

7)   zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy. 

§ 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, które nie złożyły 

wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a, oraz osoby, o 

których mowa w 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 § 2-2b, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 11 pkt 

1-3 i 7. 

 

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. 
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§ 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. 

§ 4. 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; 
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[8)   dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<8) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

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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USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 

720 i 1165) 

Art. 34a. 

1. Akta zawierające informacje wymienione w art. 33 organy kontroli skarbowej udostępnią 

wyłącznie: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Generalnemu Inspektorowi 

Kontroli Skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

1a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

2)   organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w razie złożenia 

odwołania od decyzji lub w związku z wszczętym, na podstawie uprzednio wydanego 

postanowienia, postępowaniem podatkowym albo w związku z wszczętym 

postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i 

wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

3)   sądowi administracyjnemu - w razie złożenia przez stronę skargi; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym; 

6)   (uchylony). 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich upoważnionym pisemnie funkcjonariuszom 

lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 33b 

ust. 1. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1533966:part=a34%28a%29u1p1%28a%29:nr=1&full=1
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http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1533966:part=a34%28a%29u1p7:nr=5&full=1


- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 33 ust. 7 i 8. 

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej 

udostępnia Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po wyłączeniu z nich informacji 

wymienionych w art. 33, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone 

Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skarbowej 

udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Generalnemu 

Inspektorowi Kontroli Skarbowej; 

2)   organom podatkowym; 

3)   innym organom kontroli skarbowej; 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania kontrolnego - w zakresie określonym przez 

organ kontroli skarbowej; 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 

8)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174); 

9)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

10)  [Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa] <Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej> - w związku z prowadzonym postępowaniem oraz 

wydawaniem opinii prawnej; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1533966:part=a34%28a%29u4:nr=3&full=1
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11)  wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Upoważnieni na podstawie porozumień, o których mowa w art. 7a ust. 2, przedstawiciele 

właściwych władz państw członkowskich Unii Europejskiej, przebywający w siedzibach 

organów kontroli skarbowej, obecni w toku postępowań kontrolnych, otrzymują kopie 

dokumentów zawierających informacje dotyczące tego postępowania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677) 

 

[Art. 49a. 

Jeżeli w toku kontroli powstanie wątpliwość wymagająca interpretacji przepisów prawnych 

związanych z ochroną praw lub interesów Skarbu Państwa, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

lub upoważniona przez niego osoba może zwrócić się do Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.] 

 

<Art. 49a. 

Jeżeli w toku kontroli powstanie wątpliwość wymagająca interpretacji przepisów 

prawnych związanych z ochroną praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor 

właściwej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli lub upoważniona przez 

niego osoba zwraca się do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o 

wydanie opinii prawnej w tej sprawie.> 
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1749 i 1948) 

 

[Art. 88. 

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. Do pełnomocnika stosuje się 

odpowiednio art. 77, art. 78, art. 81a § 1-3, art. 83, art. 84, art. 86 § 2 oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 81a § 4.] 

<Art. 88. 

1. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, art. 78, art. 

81a § 1–3, art. 83, art. 84, art. 86 § 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81a § 4. 

2. Na zasadach określonych w odrębnej ustawie czynności zastępstwa wykonuje 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 180. 

§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" lub "poufne" lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub 

funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, 

chyba że sąd lub prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni te osoby od 

obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Na 

postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie. 

[§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, 

doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być 

przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla 

dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie 

innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub 

zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu 

przysługuje zażalenie.] 

<§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz 

tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych 

tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 
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a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu 

przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie 

decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje 

zażalenie.> 

§ 3. Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych 

umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego 

materiału o tym charakterze, jak również identyfikację osób udzielających informacji 

opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły 

nieujawnianie powyższych danych. 

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w 

art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

§ 5. Odmowa przez dziennikarza ujawnienia danych, o których mowa w § 3, nie uchyla jego 

odpowiedzialności za przestępstwo, którego dopuścił się publikując informację. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OGRANICZENIU PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE 

(Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach 

naczelnych i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1554390:part=a240%C2%A71&full=1
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c)  kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej 

administracji specjalnej; 

2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

[3a)   radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<3a) radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy 

zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej;> 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

<3c) pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające 

decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

6b)  członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 
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zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz 

inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; 

7)   pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu oraz skarbnika; 

8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 

9)   osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 

10)  pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska 

równorzędne; 

11)  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 

Art. 6. 

[1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia 

takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe 

osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub 

inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać 

zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 

zgłaszających te osoby.] 

<1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały zgłoszone do 

objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne 

państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % 

kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie 

mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem 

podmiotów zgłaszających te osoby.> 

2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z 

tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone 
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jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 

26, poz. 306, z późn. zm.). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 358) 

 

Art. 22. 

§ 1. Sędzią sądu wojskowego, zwanym dalej "sędzią", może być oficer pełniący zawodową 

służbę stałą, który: 

1)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce; 

4)   (uchylony); 

5)   złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski; 

6)   ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub 

pracował w charakterze asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata; 

7)   ukończył 29 lat. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Wymagania określone w § 1 pkt 4-6 nie dotyczą: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach 

wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w innych placówkach naukowych i 

naukowo-badawczych; 

2)   osób, które zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów, wiceprokuratorów i 

podprokuratorów; 

[3)   adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, którzy wykonywali ten zawód co 

najmniej przez 3 lata, a także osób, które, przez taki sam okres, zajmowały 
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stanowiska: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa.] 

<3) adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, którzy wykonywali ten zawód 

co najmniej przez 3 lata, a także osób, które, przez taki sam okres, zajmowały 

stanowiska: prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1138 i 1358) 

 

Art. 10. 

1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   posiada nieposzlakowaną opinię; 

4)   nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

5)   nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe; 

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

magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   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. (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 
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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, asesorów sądowych, 

prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców lub starszych radców 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz osób posiadających stopień doktora nauk 

prawnych.] 

<4. Wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt 8–10, nie dotyczą sędziów, asesorów 

sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 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 2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 

1255 i 1311), 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 2016 r. poz. 233); 

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; 
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3)   osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 nie złożyły wniosku o powołanie 

na stanowisko komornika; 

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

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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613, z późn. zm.) 

 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)   organom kontroli skarbowej; 

3a)  pracownikom wywiadu skarbowego; 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku z 

toczącym się postępowaniem; 

5a)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony 

Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

5b)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 
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6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)  [Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa] <Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej>  - w związku z prowadzonym postępowaniem oraz 

wydawaniem opinii prawnej; 

6c)  organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 

362 oraz z 2014 r. poz. 1215); 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz 

ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) 

 

Uwaga: użyte w art. 51 w § 1, w art. 53b, w art. 57a w § 10, w art. 57i w § 2, w art. 92 

w § 2, w art. 106h w § 3 w pkt 1, w art. 106o w § 11, w art. 106w w § 2 i w 

art. 118, w różnym przypadku wyrazy [Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

<Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>; 

Uwaga: użyte w art. 57a w § 3, w art. 61 w § 2 w pkt 5, w art. 63 w § 2 w pkt 1a, w 

art. 106h w § 3, w art. 106o w § 3 i w art. 106s w § 1 i 2, w różnym 

przypadku wyrazy [starszy radca lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

<radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>; 

 

Art. 57f. 

[§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii 
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Generalnej Skarbu Państwa jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, 

rzetelności i terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności 

sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

kultury urzędowania obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec 

uczestników postępowania i współpracowników. 

§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo 

zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa jest dokonywana na podstawie badania akt co najmniej pięćdziesięciu spraw 

różnych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w 

wykazie, o którym mowa w art. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. 

Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, 

w których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto 

w wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie 

akt takich spraw.] 

<§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, 

rzetelności i terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności 

sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku 

ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i kultury urzędowania obejmującej kulturę osobistą oraz sposób 

zachowania wobec uczestników postępowania i współpracowników. 

§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dokonywana na podstawie badania akt co najmniej pięćdziesięciu 

spraw różnych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych 

w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród 

wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje 

się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także 

akta spraw sądowych, w których kandydat występował w charakterze zastępcy 
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procesowego, a których nie ujęto w wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o 

wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.> 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na 

podstawie badania co najmniej pięćdziesięciu aktów notarialnych obejmujących różne 

kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa 

w art. 57a § 4. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący oceny 

kwalifikacji może objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta 

spraw sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu 

lub odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie 

sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub 

odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu 

zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych 

przez sąd lub prokuratora. 

[§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 i 1247), oraz odpisy 

prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za 

niebyłą.] 

<§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą.> 

§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen przeprowadzonych w trybie 

art. 36 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, art. 22
1
 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585). 
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Art. 64. 

§ 1. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany sędzia sądu 

powszechnego i sądu wojskowego, który posiada co najmniej sześcioletni okres pracy na 

stanowisku sędziego lub prokuratora, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na 

stanowisku sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego sądu okręgowego lub 

prokuratora prokuratury okręgowej. 

§ 1a. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany również prokurator, 

który posiada co najmniej sześcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub 

sędziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury 

okręgowej, prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej, sędziego sądu okręgowego, 

sędziego wojskowego sądu okręgowego lub prokuratora prokuratury apelacyjnej, 

Prokuratury Krajowej, Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub 

prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. 

§ 2. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany także ten, kto spełnia 

wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-4, jeżeli: 

1)   wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza co najmniej przez osiem 

lat; 

[1a)  zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa - co najmniej przez osiem lat;] 

<1a) zajmował stanowisko Prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez osiem lat;> 

2)   pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie 

badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy profesora albo stopień 

naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych; 

3)   zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego. 

§ 3. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany ten, kto wykonywał 

zawód lub zajmował stanowisko określone w § 2 w okresie 3 lat przed powołaniem. 

 

Art. 92. 

§ 1. Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze: 

1)   sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy; 
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2)   dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy. 

[§ 2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie 

okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów sądowych, 

asesorów prokuratorskich, sędziów i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa na stanowiskach: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy 

prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z 

którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego 

tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.] 

<§ 2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się 

wszystkie okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: 

asesorów sądowych, asesorów prokuratorskich, sędziów i prokuratorów, w 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach: Prezesa, 

wiceprezesa lub radcy, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy 

prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy 

publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy 

zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.> 

§ 3. Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości: 

1)   po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

2)   po dwudziestu pięciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

3)   po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

4)   po trzydziestu pięciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego; 

5)   po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesięcznego; 

6)   po czterdziestu pięciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

§ 4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie 

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

§ 5. Gratyfikację jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez sędziego prawa do 

gratyfikacji, a jeżeli w aktach osobowych sędziego brak jest dokumentów 

potwierdzających upływ okresów, o których mowa w § 4 - niezwłocznie po wykazaniu 

przez sędziego nabycia prawa do gratyfikacji; podstawę ustalenia wysokości gratyfikacji 

jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące sędziemu w dniu nabycia prawa do 
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gratyfikacji, obliczone według przepisów dotyczących obliczania ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji 

jubileuszowej uwzględnia się obniżenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

art. 129 § 3. 

 

Art. 106s. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, 

rzetelności i terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności 

sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze 

stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

kultury urzędowania obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec 

uczestników postępowania i współpracowników. 

§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo 

zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa jest dokonywana na podstawie badania akt co najmniej dwudziestu pięciu spraw 

różnych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku 

ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w 

wykazie, o którym mowa w art. 106o § 3. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. 

Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, 

w których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto 

w wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie 

akt takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na 

podstawie badania co najmniej dwudziestu pięciu aktów notarialnych obejmujących 

różne kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym 

mowa w art. 106o § 4. Przepis art. 106p § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia dokonujący 

oceny kwalifikacji może objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub 

akta spraw sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania 

wpisu lub odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o 

wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 
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§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że właściwy organ zarządził usunięcie wzmianki o ukaraniu lub 

odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego z akt osobowych kandydata. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu 

zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych 

przez sąd lub prokuratora. 

[§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą.] 

<§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dołącza się protokoły okresowych ocen 

kwalifikacyjnych oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą.> 

§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen przeprowadzonych w trybie 

art. 36 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, art. 22
1
 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW 

ADMINISTRACYJNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) 

 

Art. 6. 

§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego 

może być powołany ten, kto: 

1)   ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 
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3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce; 

4)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego; 

5)   ukończył 35 lat życia; 

6)   wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz 

prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów 

administracji publicznej; 

7)   pozostawał co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, 

wiceprezesa, [starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] <lub radcy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej> albo 

przynajmniej przez osiem lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza albo przez dziesięć lat pozostawał w instytucjach publicznych na 

stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego 

lub pracował w charakterze asesora sądowego w wojewódzkim sądzie 

administracyjnym co najmniej dwa lata. 

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 7, nie dotyczą osób z tytułem naukowym 

profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. 

§ 3. W wyjątkowych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej 

Rady Sądownictwa, może powołać kandydata na stanowisko sędziego mimo krótszych, 

niż określone w § 1 pkt 7, okresów pozostawania na stanowiskach wymienionych w tym 

punkcie lub wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 

§ 4. Osoby, o których mowa w § 2, mogą być zatrudnione na stanowisku sędziego również w 

niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Art. 6a. 

§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, kto 

ukończył 30 lat i spełnia wymagania: 

1)   o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6; 

2)   przez co najmniej cztery lata pozostawał na stanowisku sędziego, prokuratora lub 

prezesa, wiceprezesa, [starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] <lub radcy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej> albo 

co najmniej przez cztery lata wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub 
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notariusza albo przez sześć lat pozostawał w instytucjach publicznych na 

stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. 

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2, nie dotyczą osób z tytułem naukowym 

profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych. 

§ 3. Kandydaturę na stanowisko asesora sądowego zgłasza się prezesowi właściwego 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

§ 4. Prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, po stwierdzeniu spełnienia 

przez kandydata warunków i wymogów, o których mowa w § 1 i 2, przekazuje 

zgłoszenie Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 5. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu, 

przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę na stanowisko asesora sądowego 

wraz z oceną kwalifikacji. 

 

Art. 7. 

§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego może 

być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1-4 i 6, jeżeli 

ukończył 40 lat oraz pozostawał co najmniej dziesięć lat na stanowisku sędziego, 

prokuratora, prezesa, wiceprezesa, [starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa] <lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej> 

albo przynajmniej przez dziesięć lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza. Wymaganie ukończenia 40 lat nie dotyczy sędziego, który co najmniej przez 

trzy lata pozostawał na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

§ 2. Do powołania na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego stosuje się 

także przepisy art. 6 § 2-4. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846, 996, 1579 i 1948) 

 

Art. 28. 

§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności 

w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. 
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§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępowaniu organ jednostki organizacyjnej, 

z której działalnością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej. <W 

zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) za Skarb Państwa czynności w 

postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 175. 

§ 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z 

zastrzeżeniem § 2 i 3. 

[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, 

notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor 

habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem 

albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub 

Rzecznik Praw Dziecka.] 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, 

notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor 

lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub 

pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw 

Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.> 

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 

1)   doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w 

sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 

2)   rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. 

 

Art. 264. 

§ 1. Uchwały przewidziane w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje 

w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie. 

[§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje 

na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora Generalnego, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a uchwały, o których mowa w 

art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia składu orzekającego.] 

<§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny 

podejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora 
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Generalnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 

pkt 3, na podstawie postanowienia składu orzekającego.> 

§ 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje wniosek do rozstrzygnięcia przez 

jeden ze składów określonych w § 1. 

§ 4. Skład siedmiu sędziów może - w formie postanowienia - przekazać zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1254) 

 

Art. 22. 

§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołany ten, 

kto: 

1)   ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; 

2)   jest nieskazitelnego charakteru; 

3)   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne 

uznane w Polsce; 

4)   wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej; 

5)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego; 

[6)   ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, 

prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza.] 

<6) ma co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, prokuratora, 

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub 

radcy albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza.> 
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§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 6, nie dotyczą osoby, która pracowała w polskiej 

szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej 

placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk prawnych. 

 

Art. 60. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może 

przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu 

sędziów lub innym odpowiednim składzie. 

[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Rzecznik 

Praw Dziecka, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji 

Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego i Rzecznik Finansowy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

z późn. zm.) 

 

Art. 218a. 

Sąd lub sędzia-komisarz, wyznaczając rozprawę, poucza uczestnika postępowania 

występującego w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, osoby posiadającej licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego lub [radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa] <radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>   o treści art. 

162, art. 206 § 2 pkt 3, art. 207, art. 217, art. 229 i art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego 

w zakresie, który jest uzasadniony przedmiotem sprawy, która ma być rozpoznana na 

rozprawie. 
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USTAWA 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 2016 r. poz. 1721 i 1948) 

 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

(Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

[16)  radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

(Punkty 17 – 57 pominięto)   
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Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego 

- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 
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a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub 

wojskowego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

[15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;] 

<15) pkt 16 – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

(punkty 16 – 53 pominięto) 

 

Art. 21f. 

[1. Przepisy art. 21e ust. 1 i 3 nie dotyczą sędziów, prokuratorów, radców i starszych radców 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i 

komorników, którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu. Przepis art. 

21e ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Przepisy art. 21e ust. 1 i 3 nie dotyczą sędziów, prokuratorów, radców Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i 

komorników, którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu. 

Przepis art. 21e ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

2. Za złożenie przez osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 1 niezgodnego z prawdą 

oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, sąd 

dyscyplinarny orzeka karę złożenia z urzędu lub inną przewidzianą w odpowiednich 

ustawach karę dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. 

Przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym nie stosuje się. 

3. Z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach określonych w ust. 2, 

może wystąpić także prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura 

lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O UDZIALE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ORAZ WIZOWYM SYSTEMIE 

INFORMACYJNYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 

1948) 

 

[Art. 12. 

W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych SIS organem reprezentującym Skarb 

Państwa jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. 

 

Art. 13. 

W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub 

zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych VIS organem reprezentującym Skarb 

Państwa jest organ, w związku z działaniem lub zaniechaniem którego szkoda ta powstała, z 

zastrzeżeniem art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 i 1247).] 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O KOMITECIE DO SPRAW EUROPEJSKICH (Dz. U. 

poz. 1277) 

 

Art. 2. 

1. Tworzy się Komitet do Spraw Europejskich, zwany dalej "Komitetem". 

2. W skład Komitetu wchodzą: 

1)   Przewodniczący Komitetu - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej, reprezentowany przez Sekretarza do Spraw Europejskich 

będącego sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra, z zastrzeżeniem 

ust. 4; 

2)   członkowie: 

a)  ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na 

podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.), reprezentowani przez sekretarza 

stanu albo podsekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 4, 

b)  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz 

stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[.] <,> 

<c) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo 

wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

3. Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedzeniom Komitetu, ilekroć bierze w nich 

udział. W takim przypadku Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniu jako 

członek. 

4. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister. 

5. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w podejmowaniu 

rozstrzygnięć, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów 

administracji rządowej oraz inne zaproszone przez niego osoby. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 976) 

 

[Art. 36. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły osoby, 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy, starszego radcy lub wiceprezesa 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się 

odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową 

Radę Notarialną, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa może wziąć udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym.] 
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<Art. 36. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły osoby 

wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub wiceprezesa Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się 

odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, 

Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej może wziąć udział w posiedzeniu zespołu z głosem 

doradczym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. – PRAWO O PROKURATURZE (Dz. U. poz. 177 i 

1579) 

 

Uwaga: użyte w art. 75 w § 2 w pkt 3 i w art. 76 w § 1–3 wyrazy „ ,starszego radcy i 

radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami <i 

radcy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>, 

 

Art. 83. 

§ 1. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który zajmuje 

stanowisko asesora prokuratury, do zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 50 spraw, w 

których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt 

oskarżenia lub środki zaskarżenia, występował przed sądem lub składał pisma procesowe 

bądź wykonywał inne czynności wymienione w art. 3 § 1, a w przypadku mniejszej 

liczby takich spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw. 

§ 2. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który zajmuje 

stanowisko sędziego, asesora sądowego, do zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt 50 
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spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku 

mniejszej liczby takich spraw - wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw. 

[§ 3. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który 

wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego bądź zajmuje stanowisko starszego radcy 

lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, do zgłoszenia dołącza wykaz 

sygnatur akt 50 spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w charakterze 

zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw - wykaz sygnatur 

akt wszystkich tych spraw, ze wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub 

toczą, lub odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż 50 opinii prawnych i innych 

dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy 

radca i radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołącza ponadto opinię 

przełożonego.] 

<§ 3. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który 

wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego bądź zajmuje stanowisko radcy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, do zgłoszenia dołącza wykaz 

sygnatur akt 50 spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w 

charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował w mniejszej liczbie spraw – 

wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw, ze wskazaniem sądów, w których 

sprawy te toczyły się lub toczą, lub odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż 50 opinii 

prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa; radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

dołącza ponadto opinię przełożonego.> 

§ 4. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który wykonuje 

zawód notariusza, do zgłoszenia dołącza wykaz 50 aktów notarialnych, obejmujących 

różne kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę - wykaz wszystkich tych 

aktów. 

§ 5. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który ma tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do 

zgłoszenia dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były 

sporządzone, odpisy sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w 

zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego. 

§ 6. Do kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który 

zajmuje stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej [Skarbu Państwa] 
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<Rzeczypospolitej Polskiej>, stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu 

wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 1-5. 

§ 7. Do kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej, który 

wykonywał więcej niż jeden z zawodów wskazanych w § 1-5, stosuje się przepisy § 1-6, 

z tym że łączna liczba zamieszczonych w wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów opinii 

prawnych i innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, nie może 

przekraczać 100. 

§ 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego 

kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje. 

 

Art. 88. 

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza albo zajmującego stanowisko [starszego radcy lub radcy Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa] <radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej> jest dokonywana w oparciu o badanie poziomu merytorycznego, sprawności, 

rzetelności i terminowości dokonywanych czynności bądź poziomu merytorycznego i 

rzetelności sporządzonych opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w 

związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą oraz sposób 

zachowania wobec uczestników postępowania i współpracowników. 

§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo 

zajmującego stanowisko [starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] <radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej> jest 

dokonywana w oparciu o badanie co najmniej 25 akt spraw różnych kategorii lub opinii 

prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym 

mowa w art. 83 § 3. Przepis art. 87 § 1 stosuje się odpowiednio. Wizytator dokonujący 

oceny kwalifikacji może z urzędu objąć badaniem także akta spraw sądowych, w których 

kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w 

wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt 

takich spraw. 

§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana w 

oparciu o badanie co najmniej 25 aktów notarialnych, obejmujących różne kategorie 



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

spraw, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 83 § 

4. Przepis art. 87 § 1 stosuje się odpowiednio. Wizytator dokonujący oceny kwalifikacji 

może z urzędu objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw 

sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub 

odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie 

sygnatur i przedstawienie akt takich spraw. 

§ 4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego lub 

notariusza dołącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą 

dyscyplinarną. 

§ 5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego 

dołącza się także wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe organy samorządu 

zawodowego oraz zawiadomień o naruszeniu obowiązków procesowych dokonanych 

przez sąd lub prokuratora. 

§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko [starszego radcy lub radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa] <radcy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej> dołącza się protokoły okresowych ocen kwalifikacyjnych, o 

których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.), oraz odpisy prawomocnych orzeczeń 

o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą. 

§ 7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo 

notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen, przeprowadzonych w trybie 

art. 36 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z 

późn. zm.), art. 22
1
 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 507, z późn. zm.) albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.). 

§ 8. Ocena kwalifikacji kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk prawnych jest dokonywana z uwzględnieniem osiągnięć 

naukowych, rodzaju i jakości publikacji, opinii recenzentów, jakości i rzetelności opinii 

prawnych bądź innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub 

tworzeniem prawa. 

§ 9. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 8, dołącza się odpisy 

prawomocnych orzeczeń o udzieleniu kary dyscyplinarnej, chyba że kara uległa zatarciu. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1559356:part=a42&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1892114:part=a36&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1507354:part=a22%281%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1657819:part=a44%C2%A72&full=1
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Art. 89. 

Do oceny kandydata, który zajmuje stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii 

Generalnej [Skarbu Państwa] <Rzeczypospolitej Polskiej>, stosuje się odpowiednio, 

stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy art. 85-

88. 

 

Art. 119. 

§ 1. Prokuratorowi przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze: 

1)   6 dni roboczych - po 10 latach pracy; 

2)   12 dni roboczych - po 15 latach pracy. 

§ 2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie 

okresy zatrudnienia w prokuraturze lub sądzie na stanowiskach: prokuratorów i sędziów, 

asesorów i aplikantów, [w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku: 

prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa] <w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku: 

Prezesa, wiceprezesa, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej>, a 

także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania 

samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z którym związana była 

praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, jeżeli z tytułu tego zatrudnienia przysługiwał 

zwiększony wymiar urlopu. 

§ 3. W razie zbiegu prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, z prawem do dodatkowego 

urlopu wypoczynkowego określonego w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych przysługuje jeden urlop w najwyższym wymiarze. 

 

[Art. 159. 

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w toku postępowania 

dyscyplinarnego postępowanie to toczy się nadal. Jeżeli obwiniony podjął pracę w organach 

administracji publicznej, urzędzie obsługującym organ administracji publicznej, Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, jako adwokat, radca prawny albo notariusz, sąd przesyła wyrok 

odpowiednio właściwemu organowi administracji publicznej, kierownikowi urzędu, 

Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub 

Krajowej Radzie Radców Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.] 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1601636&full=1
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<Art. 159. 

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w toku 

postępowania dyscyplinarnego postępowanie to toczy się nadal. Jeżeli obwiniony podjął 

pracę w organach administracji publicznej, urzędzie obsługującym organ administracji 

publicznej, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako adwokat, radca 

prawny albo notariusz, sąd przesyła wyrok odpowiednio właściwemu organowi 

administracji publicznej, kierownikowi urzędu, Prezesowi Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radców 

Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.> 

 

 


