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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1184, 1467, 1669 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 77 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 79a, wydłużającej okres, o
którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 4, aplikant adwokacki może zastępować
adwokata przez okres dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej w
zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej.”;

2)

w art. 79 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:
„5) podjęcia uchwały, o której mowa w art. 79a, wydłużającej okres, o którym
mowa w pkt 4, po upływie dwóch lat od daty zakończenia aplikacji
wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej.”;

3)

po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. Okręgowa rada adwokacka może, w drodze uchwały, na wniosek
aplikanta adwokackiego złożony przed upływem roku od daty zakończenia
aplikacji adwokackiej i na podstawie przedstawionych dokumentów, wydłużyć
okres, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 4 o rok w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
adwokackiego w najbliższym terminie po zakończeniu aplikacji adwokackiej:
1)

wystąpienia u tej aplikantki powikłań związanych z przebiegiem ciąży,
trwających co najmniej 30 dni, w okresie ostatnich 6 miesięcy trwania
aplikacji adwokackiej lub w okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia
egzaminu adwokackiego;

2)

choroby tego aplikanta powodującej niezdolność do pracy przez okres co
najmniej 90 dni albo wymagającej hospitalizacji przez okres co najmniej 21
dni – w okresie ostatnich 6 miesięcy trwania aplikacji adwokackiej lub w
okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu adwokackiego;
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3)

urodzenia przez tę aplikantkę dziecka w ostatnim roku aplikacji adwokackiej
lub w okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu
adwokackiego albo gdy termin porodu został ustalony na dzień przypadający
nie później niż 3 miesiące od dnia zakończenia egzaminu adwokackiego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 351 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 371, wydłużającej okres, o
którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 4, aplikant radcowski może zastępować radcę
prawnego przez okres dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej w
zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej.”;

2)

w art. 37:
a)

w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:
„5) podjęcia uchwały, o której mowa w art. 371, wydłużającej okres, o
którym mowa w pkt 4, po upływie dwóch lat od daty zakończenia
aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do skreślenia aplikanta radcowskiego z listy aplikantów
radcowskich z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2–5 oraz ust. 2 stosuje
się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 1, 2 i 3.”;

3)

po art. 37 dodaje się art. 371 w brzmieniu:
„Art. 371. Rada okręgowej izby radców prawnych może, w drodze uchwały,
na wniosek aplikanta radcowskiego złożony przed upływem roku od daty
zakończenia aplikacji radcowskiej i na podstawie przedstawionych dokumentów,
wydłużyć okres, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 4 o rok w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu radcowskiego w najbliższym terminie po zakończeniu aplikacji
radcowskiej:
1)

wystąpienia u tej aplikantki powikłań związanych z przebiegiem ciąży,
trwających co najmniej 30 dni, w okresie ostatnich 6 miesięcy trwania
aplikacji radcowskiej lub w okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia
egzaminu radcowskiego;
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2)

choroby tego aplikanta powodującej niezdolność do pracy przez okres co
najmniej 90 dni albo wymagającej hospitalizacji przez okres co najmniej 21
dni – w okresie ostatnich 6 miesięcy trwania aplikacji radcowskiej lub w
okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu radcowskiego;

3)

urodzenia przez tę aplikantkę dziecka w ostatnim roku aplikacji radcowskiej
lub w okresie od jej zakończenia do dnia zakończenia egzaminu
radcowskiego albo gdy termin porodu został ustalony na dzień przypadający
nie później niż 3 miesiące od dnia zakończenia egzaminu radcowskiego.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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