BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
(druk nr 566 S)

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2009 r. Nr 146,
poz. 1188, z późn. zm.)
Art. 11.
1. Wybory do organów adwokatury oraz organów izb adwokackich i zespołów adwokackich
odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
[2. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa
trzy lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo
wybranych organów.]
<2. Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich
trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się
nowo wybranych organów.>
3. W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i w prezydiach okręgowych rad adwokackich
nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje. Ograniczenie to odnosi się także do kierowników zespołów adwokackich, z
tym jednak że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie zespołu może wybrać
kierownika zespołu na następną kadencję.
4. Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez organ, który ich wybrał.
5. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego.
Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego.
Art. 39.
Organami izby adwokackiej są:
1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów
pozostałych adwokatów;
2) okręgowa rada adwokacka;
3) sąd dyscyplinarny;
<3a) rzecznik dyscyplinarny;>
4) komisja rewizyjna.
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Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:
1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;
[2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji
rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu
dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;]
<2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego,
przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków
okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;>
3) uchwalenie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby;
4) określanie minimalnej i maksymalnej liczby członków izby adwokackiej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady
adwokackiej;
6) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć
rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;
7) podejmowanie innych uchwał.
Art. 43.
[1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wicedziekanów,
sekretarza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, skarbnika i rzecznika dyscyplinarnego,
którzy łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto okręgowa rada adwokacka
wyznacza - spośród adwokatów - zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz powołuje
przewodniczącego i członków zespołu wizytatorów.]
<1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwóch
wicedziekanów, sekretarza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, a także skarbnika,
którzy łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto okręgowa rada
adwokacka powołuje przewodniczącego i członków zespołu wizytatorów.>
2. Prezydium przygotowuje posiedzenia rady.
Art. 51.
[1. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, sześciu do dwudziestu trzech
członków oraz trzech zastępców członków.]
<1. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, członków oraz zastępców
członków.>
2. Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach składających się z trzech sędziów.
<Art. 51a.
1. Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu
dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich
zastępców.>
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[1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co trzy lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada
Adwokacka. Powinien się on odbyć w ciągu miesiąca od daty dokonania wyborów we
wszystkich izbach adwokackich.]
<1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery lata. Zjazd zwołuje Naczelna
Rada Adwokacka. Odbywa się on w ciągu miesiąca od daty dokonania wyborów we
wszystkich izbach adwokackich.>
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na żądanie Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej, Wyższej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej członków
Naczelnej Rady Adwokackiej albo co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad
adwokackich.
Art. 56.
Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:
[1) wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego
Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;]

Sądu

<1) wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego
Wyższej Komisji Rewizyjnej;>
2) wybór - niebędących dziekanami - adwokatów wchodzących w skład Naczelnej
Rady Adwokackiej;
3) wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej
Komisji Rewizyjnej;
<3a) ustalanie liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych;>
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po
wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i
udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;
5) wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby
izb adwokackich;
6) uchwalanie regulaminów dotyczących:
[a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz
działania tych organów,]
<a) trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz
działania tych organów, z wyjątkiem regulaminów, o których mowa w art.
58 pkt 12 lit. i,>
b) (uchylona),
c) (uchylona),
d) trybu obrad Zjazdu;
7) określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem
adwokatury.
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Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:
1) reprezentowanie adwokatury;
1a) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;
2) nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;
3) nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem
aplikantów przez te rady;
4) ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;
5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb
adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich
wynagradzania;
<5a) określanie zasad działania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury
i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
5b) określanie
wysokości
zryczałtowanych
kosztów
postępowania
dyscyplinarnego;>
6) wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3;
7) (uchylony);
8) rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;
9) udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków
i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
10) rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;
11) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału
poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;
11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części
opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
12) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,
b) zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
c) zasad funkcjonowania rad adwokackich,
d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
e) (uchylona),
f) wzorów pieczęci organów adwokatury,
g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów
adwokackich,
h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w
art. 4a ust. 1,
i) działania rzeczników dyscyplinarnych,
j) (utraciła moc),
k) zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym
klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami
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prawnego;
13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych
obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów
zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz
zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;
14) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
15) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.
Art. 59.
[1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika, rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy
łącznie z prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest
organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.]
<1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów,
sekretarza, skarbnika, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z
prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest
organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.>
[2. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza - spośród adwokatów - zastępców rzecznika
dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.]
[3. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady
Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 11 i 12.]
<3. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady
Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12.>
Art. 63.
[1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z dwudziestu trzech członków oraz trzech
zastępców członków.]
<1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz zastępców członków.>
2. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub
dwóch wiceprezesów.
3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja
odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.
4. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady
Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.
<Rozdział 3a
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
Art. 63a.
1. Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury należą czynności w
postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej
podstawie.
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swoich zastępców.>
Art. 71c.
W wypadku gdy na terenie właściwości sądu rejonowego żaden z adwokatów nie wyznaczył
swojej siedziby zawodowej, okręgowa rada adwokacka w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia
zawiadomienia o zmianie siedziby lub podjęcia uchwały o skreśleniu z listy adwokatów
wyznacza w miejscowości będącej siedzibą danego sądu rejonowego dodatkową siedzibę
zawodową adwokatowi z terenu danej izby na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
<Art. 71d.
W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 70–71a, adwokat wskazuje adres i nazwę
kancelarii adwokackiej, zespołu adwokackiego lub spółki oraz podaje adres dla
doręczeń. Adwokat ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać okręgową radę adwokacką
o każdej zmianie tych danych. Pisma w postępowaniach prowadzonych na podstawie
ustawy wysłane na adres dla doręczeń uznaje się za doręczone.>
Dział VI
Skreślenie z listy adwokatów
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;
4a) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
5) powołania do wojskowej służby zawodowej;
6) (uchylony);
6a) (utracił moc);
7) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;
[8) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury.]
<1a. Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w wypadku 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. 79.
1. Okręgowa rada adwokacka skreśla aplikanta adwokackiego z listy w wypadku:
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2) niezakończenia przez niego, bez usprawiedliwionej przyczyny, aplikacji adwokackiej
w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 1;
3) wpisu na listę adwokatów;
4) upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu
aplikacji adwokackiej.
<1a. Aplikanta adwokackiego skreśla się z listy aplikantów również w wypadku
orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury.>
2. Okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego z listy aplikantów
adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego
nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata.
[3. Do skreślenia aplikanta adwokackiego z listy aplikantów stosuje się odpowiednio
przepisy art. 68 ust. 5, 6 i 7.]
<3. Do skreślenia aplikanta adwokackiego z listy aplikantów z przyczyn wskazanych w
ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 68 ust. 5, 6 i 7.>
4. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie skreślenia z listy
aplikantów adwokackich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od
dnia doręczenia uchwały.
[Art. 80.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie
swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 8b.]
<Art. 80.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za
naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.>
Art. 81.
1. Kary dyscyplinarne są następujące:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat;
5) (uchylony);
6) wydalenie z adwokatury.
2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania
patronatu na czas od roku do pięciu lat.
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wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
<3a. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia
pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek sąd dyscyplinarny określa sposób jego
wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.>
4. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do
organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia.
5. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i
czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od
dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
[6. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości
środowiska adwokackiego poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, którego wydawcą
jest organ adwokatury.]
<6. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości
w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile
nie narusza to interesu pokrzywdzonego.>
Art. 82.
[1. Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do pięćdziesięciokrotnej
podstawowej składki izbowej. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa rada adwokacka
przekazuje na cele adwokatury.]
<1. Karę pieniężną wymierza się w granicach od półtorakrotności do
dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa
rada adwokacka przekazuje na cele adwokatury.>
2. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa
ubiegania się o ponowny wpis.
Art. 84.
1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, sąd dyscyplinarny
wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną.
2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;
2) kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą pieniężną;
3) przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych kar i
nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar pieniężnych;
4) kara zawieszenia w czynnościach zawodowych nie podlega łączeniu z karami
upomnienia, nagany i karą pieniężną;
5) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze wydalenia z
adwokatury wymierza się karę łączną wydalenia z adwokatury, a w wypadku
orzeczonych równocześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się na zasadach
przewidzianych w pkt 3.
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-9[3. Zasady przewidziane w ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wydania orzeczenia
łącznego.]
<3. W przypadku, gdy obwiniony popełnił dwa lub więcej przewinień dyscyplinarnych
zanim zapadło pierwsze, choćby nieprawomocne orzeczenie co do któregokolwiek z
nich, wydaje się orzeczenie łączne, o ile orzeczone kary podlegają łączeniu według
zasad przewidzianych w ust. 2.>
[Art. 85.
1. Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia.
2. Od kary upomnienia wymierzonej w trybie przewidzianym w ust. 1 służy odwołanie do
sądu dyscyplinarnego, który orzeka w tych sprawach jako druga i ostatnia instancja.]
<Art. 85.
1. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi albo w świetle okoliczności
sprawy będzie to wystarczającym środkiem dyscyplinującym adwokata lub
aplikanta adwokackiego bez potrzeby wymierzenia kary dyscyplinarnej, dziekan
okręgowej rady adwokackiej na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może
poprzestać na udzieleniu upomnienia dziekańskiego adwokatowi lub aplikantowi
adwokackiemu. Rzecznik dyscyplinarny może wystąpić z wnioskiem po
uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu
postępowania dyscyplinarnego.
2. Udzielając upomnienia dziekańskiego dziekan może jednocześnie zobowiązać
adwokata lub aplikanta adwokackiego do przeproszenia pokrzywdzonego lub
innego stosownego postępowania.
3. Adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu służy prawo odwołania od upomnienia
dziekańskiego do właściwego sądu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od udzielenia
upomnienia.
4. Od postanowienia sądu dyscyplinarnego w sprawie odwołania, o którym mowa w
ust. 3, nie przysługuje środek zaskarżenia.>
Art. 86.
Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego o ten sam czyn,
może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
<Art. 86a.
1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie z urzędu.
2. Rozstrzygnięcia organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne opierają się na
prawdziwych ustaleniach faktycznych. Dowody przeprowadza się na wniosek stron
albo z urzędu.>
[Art. 87.
1. (uchylony).
2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego,
postanowienie o jego umorzeniu traci moc, a postępowanie toczy się nadal, jeżeli żąda
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- 10 tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwinionego - jego małżonek, krewny w
linii prostej, brat lub siostra.]
[Art. 88.
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia
przewinienia upłynęły trzy lata, a w wypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 - sześć
miesięcy.
2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie
następuje wcześniej niż przedawnienie karne.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność organu powołanego do ścigania
przewinienia.
4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia upłynęło pięć
lat, a w wypadku przewidzianym w art. 8 ust. 2 - dwa lata.]
<Art. 88.
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia
przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 –
rok.
2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego
popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 – trzy
lata.
3. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie
następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie karnej.>
[Art. 88a.
Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne odwołanie przysługuje
stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu
orzeczenia albo postanowienia, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie
wniesienia odwołania.]
<Art. 88a.
1. Orzeczenia i postanowienia kończące postępowanie dyscyplinarne z urzędu doręcza
się wraz z uzasadnieniem stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
2. Uzasadnienia nie sporządza się z urzędu w sprawach, w których uwzględniono
wniosek rzecznika dyscyplinarnego o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej
z obwinionym kary dyscyplinarnej bez przeprowadzenia rozprawy oraz wniosek
obwinionego o wydanie orzeczenia i wymierzenie mu określonej kary
dyscyplinarnej, a także w sprawach, w których wymierzono karę upomnienia.
Orzeczenie doręcza się z urzędu stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, uzasadnienie sporządza się i doręcza na
wniosek strony lub Ministra Sprawiedliwości, złożony w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia.
4. Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne odwołanie
przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia
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- 11 doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz
pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania.>
Art. 91.
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają:
1) sąd dyscyplinarny izby adwokackiej;
2) Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
[2. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd pierwszej
instancji, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 3 pkt 2 oraz w art. 85 ust. 2.]
<2. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd
pierwszej instancji, z wyjątkiem spraw określonych w art. 85 ust. 3 oraz
rozpoznawania odwołania od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania
dyscyplinarnego.>
3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje:
1) jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy
dyscyplinarne izb adwokackich;
2) jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady
Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich;
3) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.
4. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Odwołania od orzeczeń wydanych w trybie, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2, rozpoznaje ten sam sąd w innym, pięcioosobowym składzie.
<4a. Sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza prezes sądu
dyscyplinarnego mając na uwadze zapewnienie rozpoznania sprawy bez zbędnej
zwłoki oraz równomierne obciążenie sprawami składów sądu.>
5. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji
doręcza się stronom, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Art. 93.
[1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskarżycielem w postępowaniu jest rzecznik dyscyplinarny.
3. Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się
postępowanie dyscyplinarne.]
<1. Stronami w dochodzeniu są obwiniony i pokrzywdzony, a w postępowaniu przed
sądem dyscyplinarnym – oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskarżycielami w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej są
rzecznik dyscyplinarny, a przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym – Rzecznik
Dyscyplinarny Adwokatury, a także ich zastępcy, wykonujący czynności zlecone
przez rzeczników.
3. Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki, co do którego wydano
postanowienie o przedstawieniu zarzutów.>
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- 12 4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone
postępowaniem adwokata lub aplikanta adwokackiego określonym w art. 80.
[Art. 93a.
Rzecznik dyscyplinarny doręcza Ministrowi Sprawiedliwości odpisy postanowień o wszczęciu
dochodzenia oraz informuje Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do sądu dyscyplinarnego
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o skierowaniu wniosku o ukaranie do
dziekana okręgowej rady adwokackiej.]
<Art. 93a.
Rzecznik dyscyplinarny doręcza Ministrowi Sprawiedliwości odpisy postanowień o
wszczęciu dochodzenia oraz informuje Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do sądu
dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o skierowaniu
wniosku do dziekana okręgowej rady adwokackiej w trybie art. 85.>
<Art. 93b.
1. W toku postępowania dyscyplinarnego, za zgodą adwokata lub aplikanta
adwokackiego, pisma mogą być także doręczane za pośrednictwem telefaksu lub
poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie
transmisji danych.
2. Niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy na rozprawę, posiedzenie lub na
wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy lub
przeprowadzenia czynności, chyba że należycie usprawiedliwią oni swoją
nieobecność jednocześnie wnosząc o odroczenie lub przerwanie rozprawy lub
posiedzenia, o nieprzeprowadzanie czynności przed rzecznikiem albo gdy sąd
dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny z ważnych przyczyn uzna ich obecność za
konieczną.
3. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego odpis
postanowienia o przedstawieniu zarzutów rzecznik dyscyplinarny doręcza mu na
piśmie, co zastępuje ogłoszenie.
4. Orzeczenia wydanego pod nieobecność obwinionego lub jego obrońcy nie uważa się
za zaoczne.
5. Należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy na
rozprawie lub na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego wymaga wskazania
i uprawdopodobnienia wyjątkowych przyczyn, zaś w przypadku choroby –
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia
się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.>
[Art. 94.
Obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy, którym może być wyłącznie adwokat.]
<Art. 94.
Obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy, którym może być adwokat lub radca
prawny.>
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- 13 Art. 95j.
1. Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie
dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach
zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach
sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na
wniosek stron.
1a. Sąd dyscyplinarny orzeka o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych
adwokata lub aplikanta adwokackiego, w stosunku do którego w prowadzonym
przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe aresztowanie, w
terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tymczasowym aresztowaniu. Jeżeli w
stosunku do tymczasowo aresztowanego adwokata lub aplikanta adwokackiego nie
wszczęto w chwili orzekania o tymczasowym aresztowaniu postępowania
dyscyplinarnego albo brak jest wniosku o tymczasowe zawieszenie, sąd dyscyplinarny
ogranicza tymczasowe zawieszenie do czasu trwania tymczasowego aresztowania.
[2. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast
wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa więcej niż trzy miesiące, Wyższy
Sąd Dyscyplinarny bada z urzędu zasadność zawieszenia.]
<2. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast
wykonalne. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.>
<3. Tymczasowo zawieszony może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie
postanowienia o tymczasowym zawieszeniu. Na postanowienie w przedmiocie
wniosku zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie
co najmniej trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie
tymczasowego zawieszenia.
4. Tymczasowe zawieszenie uchyla się niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek
których zostało ono zastosowane, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego
uchylenie.>
Art. 95l.
[1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z
tym postępowaniem.]
<1. Koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany.>
2. Koszty postępowania ponosi obwiniony w razie skazania, a w pozostałych wypadkach
izba adwokacka.
<3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa w
drodze uchwały Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie przeciętne koszty
postępowania.>
Art. 95ł.
[1. Sąd dyscyplinarny przesyła odpis prawomocnego orzeczenia właściwej radzie
adwokackiej - do wykonania, a Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie
Adwokackiej - do wiadomości.]
<1. Sąd dyscyplinarny niezwłocznie przesyła odpis prawomocnego orzeczenia
właściwej okręgowej radzie adwokackiej, Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej
Radzie Adwokackiej.>
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- 14 <1a. Wykonanie kar dyscyplinarnych należy do dziekana okręgowej rady adwokackiej.
1b. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania
stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i
po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu na
siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, podlega wykonaniu w
drodze egzekucji prowadzonej w trybie tej ustawy.
1c. W postępowaniu egzekucyjnym, o którym mowa w ust. 1a, czynności przewidziane
dla wierzyciela podejmuje dziekan okręgowej rady adwokackiej tej izby, której
ukarany był członkiem w dacie uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w zakresie
kary pieniężnej oraz kosztów postępowania dyscyplinarnego.>
2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym i tymczasowym
zawieszeniu w czynnościach zawodowych dołącza się do akt osobowych.
3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej
zawieszenia w czynnościach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia się:
1) sądy,
2) prokuratury,
3) właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego adwokata spraw
organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
- w okręgu izby adwokackiej, w której adwokat albo aplikant adwokacki jest wpisany na
listę, a w sprawie adwokata wykonującego zawód radcy prawnego - radę okręgowej izby
radców prawnych.
4. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie:
1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego
karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną;
2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, jeżeli adwokat
lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
5. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia adwokata oraz aplikanta z adwokatury.
6. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan okręgowej rady adwokackiej zarządza
wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych
dokumentów dotyczących ukarania.
[Art. 95n.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.]
<Art. 95n.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się
odpowiednio przepisy:
1) Kodeksu postępowania karnego;
2) rozdziałów I–III Kodeksu karnego.>
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- 15 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz.
65, z późn. zm.)
Art. 8.
1. Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce:
1) cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy
patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę
na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
126, poz. 1069, z późn. zm.);
2) partnerskiej, w której partnerami są radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi,
doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na
podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są
radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy
zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca
2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w ust. 1, jest świadczenie
pomocy prawnej.
[3. Radca prawny jest zobowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej izby radców
prawnych o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i
nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji.]
<3. Radca prawny jest zobowiązany zawiadomić radę właściwej okręgowej izby
radców prawnych o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania,
o adresie i nazwie kancelarii lub spółki oraz podać adres dla doręczeń. Radca
prawny ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać o każdej zmianie tych danych.
Pisma w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy wysyła się, ze
skutkiem doręczenia, na adres dla doręczeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym.>
4. Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa
umowa.
5. Ilekroć w ustawie jest mowa o "stosunku pracy", "zatrudnieniu", "wynagrodzeniu",
rozumie się przez to również odpowiednio "stosunek służbowy", "pełnienie służby" i
"uposażenie".
Art. 11.
1. Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i
pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.
[2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust. 1, stanowiące ściganą z oskarżenia
prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego
albo tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.]
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zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub
tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.>
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;
3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
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. Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego powinna być podjęta w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 i 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. 291.
Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie skreślenia z listy radców
prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu
zdarzenia, o którym mowa w art. 29. Przepis art. 28 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.]
<Art. 291.
Rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy
radców prawnych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o
którym mowa w art. 29 pkt 1 i 3–5. Przepis art. 28 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.>
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Rada okręgowej izby radców prawnych może skreślić radcę prawnego z listy radców
prawnych w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę, jeżeli czyn ten nie
był znany radzie w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do wpisu.>
Art. 30.
[1. W wypadku gdy przeciwko radcy prawnemu toczy się postępowanie dyscyplinarne albo
sądowe o przestępstwo zagrożone dodatkową karą pozbawienia praw publicznych lub
prawa do wykonywania zawodu, do czasu zakończenia takiego postępowania można
odmówić skreślenia z listy radców prawnych pomimo wniosku radcy prawnego, o którym
mowa w art. 29 pkt 1.]
<1. W przypadku gdy przeciwko radcy prawnemu toczy się postępowanie
dyscyplinarne, do czasu zakończenia takiego postępowania można odmówić
skreślenia z listy radców prawnych pomimo wniosku radcy prawnego, o którym
mowa w art. 29 pkt 1.>
2. (uchylony).
Art. 37.
1. [Aplikanta radcowskiego skreśla się z listy aplikantów radcowskich:] <Aplikanta
radcowskiego skreśla się z listy aplikantów radcowskich w wypadku:>
[1) w wypadkach, o których mowa w art. 29 pkt 1, 3-6, stosowanych odpowiednio;]
<1) o którym mowa w art. 29 pkt 1 i 3–5 oraz art. 292, stosowanych odpowiednio;>
<1a) o którym mowa w art. 29 pkt 6, stosowanym odpowiednio;>
2) niezakończenia przez niego bez usprawiedliwionej przyczyny aplikacji radcowskiej
w terminie, o którym mowa w art. 32 ust. 2;
3) wpisu na listę radców prawnych;
4) upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu
aplikacji radcowskiej.
2. Rada okręgowej izby radców prawnych może skreślić aplikanta radcowskiego z listy
aplikantów radcowskich, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
[3. Do skreślenia aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich stosuje się
odpowiednio przepisy art. 31 ust. 1, 2 i 3.]
<3. Do skreślenia aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich z przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2–4 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 31
ust. 1, 2 i 3.>
4. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy
aplikantów radcowskich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od
dnia doręczenia uchwały.
Art. 42.
[1. Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców
Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie
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komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny.]
<1. Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada
Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
Główny Rzecznik Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych,
rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd
dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny.>
2. Członkami organów samorządu mogą być tylko radcowie prawni.
Art. 43.
[1. Kadencja organów samorządu trwa trzy lata, jednakże organy są obowiązane działać do
czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.]
<1. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane
działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.>
2. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.
[3. Tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.]
<3. Tej samej funkcji w organach samorządu nie można sprawować dłużej niż przez
dwie następujące po sobie kadencje; nie dotyczy to sprawowania funkcji członka
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego lub okręgowego sądu dyscyplinarnego, Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego.>
Art. 50.
1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni
należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.
2. Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób,
zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na
zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.
3. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do
roku.
4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
1) ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
2) wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków
rady;
3) ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu
dyscyplinarnego oraz ich wybór;
[4) ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika
dyscyplinarnego i jego zastępców;]
<4) wybór rzecznika dyscyplinarnego;>
5) uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań
rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub
okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
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o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej
izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
7) odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych
członków tych organów;
8) ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1.
Art. 54.
[1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby
radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których
mowa w art. 66 ust. 2.]
<1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków
okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz
odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 3.>
2. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego służy odwołanie do Wyższego Sądu
Dyscyplinarnego.
<Art. 541.
1. Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu
dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich
zastępców.>
Art. 57.
Do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych należy:
1) wybór prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
[2) wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego
Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego
zastępców;]
<2) wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej,
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;>
3) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby
członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu;
5) (uchylony);
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Radców Prawnych,
Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Głównego
Rzecznika Dyscyplinarnego;
7) uchwalanie zasad etyki radców prawnych;
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Art. 59.
1. Krajową Radę Radców Prawnych stanowią prezes i członkowie wybrani przez Krajowy
Zjazd Radców Prawnych oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia
okręgowych izb, po jednym z każdej izby.
2. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych stanowią prezes i wybrani przez Krajową
Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych jest organem wykonawczym tej Rady i
zdaje jej sprawę ze swej działalności.
<4. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych sprawuje czynności należące do
zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych, z wyjątkiem wymienionych
w art. 60 pkt 4–5a oraz 8–11a.>
Art. 60.
Do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy:
1) reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych,
instytucji i organizacji;
2) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków
dotyczących unormowań prawnych;
3) koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie
nadzoru nad ich działalnością;
4) uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z
jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
5) wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika
Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi
Zjazdami Radców Prawnych;
5a) wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i
członków;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
7) koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych;
8) uchwalanie regulaminów:
a) działalności samorządu i jego organów,
b) zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
c) odbywania aplikacji radcowskiej,
d) prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich,
e) dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym
reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi
przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub
radcę prawnego;
<f) dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego;>
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prawnych;
8b) (utracił moc);
9) tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz
terytorialnego zasięgu;
<9a) określanie zasad działania zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego
i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
9b) określanie
wysokości
zryczałtowanych
kosztów
postępowania
dyscyplinarnego;>
10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
11) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości
opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów
radcowskich oraz opłat manipulacyjnych;
11a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części
opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
12) wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
13) współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.
Art. 61.
Do zakresu działania Wyższej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej
Krajowej Rady Radców Prawnych.
<Art. 611.
1. Do zakresu działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego należą czynności w
postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej
podstawie.
2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich
zastępców.>
Art. 64.
[1. Radca prawny i aplikant radcowski podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej:
1) za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego;
2) za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy
prawnego.]
<1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością
zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.>
1a. Radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej również za niespełnienie
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 227 ust. 1, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 228.
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porządku i dyscypliny pracy, określone w Kodeksie pracy.
Art. 65.
[1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana z ostrzeżeniem;
3) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech
miesięcy do pięciu lat;
3a) kara pieniężna nie niższa od połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej za miesiąc poprzedzający datę orzeczenia dyscyplinarnego i
nie wyższa od pięciokrotności tego wynagrodzenia;
4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do
aplikantów radcowskich - wydalenie z aplikacji.]
<1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech
miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów radcowskich – zawieszenie w
prawach aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat;
5) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do
aplikantów radcowskich – wydalenie z aplikacji.>
2. Kary określonej w ust. 1 pkt 3 nie stosuje się wobec aplikanta radcowskiego.
[2a. Obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz
wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.]
<2a. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania
patronatu na czas od roku do pięciu lat.>
2b. Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się
dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
<2ba. Karę pieniężną wymierza się w granicach od półtorakrotności do
dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.>
2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą
skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
2d. Kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa
ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów radcowskich lub o wpis na listę radców
prawnych przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z
aplikacji.
<2e. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia
pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek sąd dyscyplinarny określa sposób jego
wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.
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określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile
nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
2g. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa
wyborczego do organu samorządu radców prawnych na czas trzech lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
2h. Kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą
utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu radców
prawnych na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.>
3. (uchylony).
<Art. 651.
1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, sąd
dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia, a następnie karę
łączną.
2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;
2) kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą pieniężną;
3) przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych
kar i nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar pieniężnych;
4) kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego i kara
zawieszenia w prawach aplikanta nie podlega łączeniu z karami upomnienia,
nagany i karą pieniężną;
5) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze
pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego lub wydalenia
z aplikacji wymierza się karę łączną pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu radcy prawnego lub wydalenia z aplikacji, a w przypadku orzeczonych
równocześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się na zasadach przewidzianych
w pkt 3.
3. W przypadku, gdy obwiniony popełnił dwa lub więcej przewinień dyscyplinarnych
zanim zapadło pierwsze, choćby nieprawomocne orzeczenie co do któregokolwiek z
nich, wydaje się orzeczenie łączne, o ile orzeczone kary podlegają łączeniu według
zasad przewidzianych w ust. 2.
Art. 652.
1. Radca prawny lub aplikant radcowski, przeciwko któremu toczy się postępowanie
dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach
zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach
sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź
na wniosek stron.
2. Sąd dyscyplinarny orzeka o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych
radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego, w stosunku do którego
w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe
aresztowanie, w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tymczasowym
aresztowaniu. Jeżeli w stosunku do tymczasowo aresztowanego radcy prawnego lub
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aresztowaniu postępowania dyscyplinarnego albo brak jest wniosku o tymczasowe
zawieszenie, sąd dyscyplinarny ogranicza tymczasowe zawieszenie do czasu trwania
tymczasowego aresztowania.
3. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast
wykonalne. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.
4. Tymczasowo zawieszony może w każdym czasie składać wniosek o uchylenie
postanowienia o tymczasowym zawieszeniu. Na postanowienie w przedmiocie
wniosku zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie
co najmniej trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie
tymczasowego zawieszenia.
5. Tymczasowe zawieszenie uchyla się niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek
których zostało ono zastosowane, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego
uchylenie.>
[Art. 66.
1. Jeżeli przewinienie jest mniejszej wagi, dziekan rady okręgowej izby radców prawnych
może poprzestać na ostrzeżeniu radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.
2. Radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu służy prawo odwołania się od
ostrzeżenia do okręgowego sądu dyscyplinarnego.
3. Orzeczenie okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawie odwołania, o którym mowa w
ust. 2, jest ostateczne.]
<Art. 66.
1. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi albo w świetle okoliczności
sprawy będzie to wystarczającym środkiem dyscyplinującym radcę prawnego lub
aplikanta radcowskiego bez potrzeby wymierzenia kary dyscyplinarnej, dziekan
rady okręgowej izby radców prawnych na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może
poprzestać na udzieleniu ostrzeżenia radcy prawnemu lub aplikantowi
radcowskiemu. Rzecznik dyscyplinarny może wystąpić z wnioskiem po
uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu
postępowania dyscyplinarnego.
2. Udzielając ostrzeżenia dziekan może jednocześnie zobowiązać radcę prawnego lub
aplikanta radcowskiego do przeproszenia pokrzywdzonego lub innego stosownego
postępowania.
3. Radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu służy prawo odwołania od
ostrzeżenia do właściwego sądu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od udzielenia
ostrzeżenia.
4. Od postanowienia sądu dyscyplinarnego w sprawie odwołania, o którym mowa w
ust. 3, nie przysługuje środek zaskarżenia.>
[Art. 671.
Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1) dochodzenie;
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- 25 2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;
3) postępowanie wykonawcze.]
<Art. 671.
1. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie z urzędu.
2. Rozstrzygnięcia organów prowadzących postępowanie dyscyplinarne opierają się na
prawdziwych ustaleniach faktycznych. Dowody przeprowadza się na wniosek stron
albo z urzędu.>
<Art. 672.
Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1) dochodzenie;
2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;
3) postępowanie wykonawcze.>
[Art. 68.
1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskarżycielem w postępowaniu przed okręgowym sądem dyscyplinarnym jest rzecznik
dyscyplinarny, a przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym - Główny Rzecznik
Dyscyplinarny.
3. Obwinionym jest radca prawny lub aplikant radcowski, przeciwko któremu toczy się
postępowanie dyscyplinarne.
4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone
postępowaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego określonym w art. 64.]
<Art. 68.
1. Stronami w dochodzeniu są obwiniony i pokrzywdzony, a w postępowaniu przed
sądem dyscyplinarnym – oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskarżycielami w postępowaniu przed okręgowym sądem dyscyplinarnym są
rzecznik dyscyplinarny, a przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym – Główny
Rzecznik Dyscyplinarny, a także ich zastępcy, wykonujący czynności zlecone przez
rzeczników.
3. Obwinionym jest radca prawny lub aplikant radcowski, co do którego wydano
postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
4. Obwiniony może mieć obrońcę. Obrońcą może być radca prawny lub adwokat.
5. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone
postępowaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego określonym w art. 64.>
Art. 681.
[1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się odpowiednio na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego lub Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.]
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- 26 <1. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczyna wniosek o ukaranie złożony
odpowiednio
przez
Głównego
Rzecznika
Dyscyplinarnego,
rzecznika
dyscyplinarnego lub ich zastępców.>
1a. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia przeciwko radcy
prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu.
1b. W wypadku określonym w ust. 1a Ministrowi Sprawiedliwości przysługują prawa strony.
2. Jeżeli radca prawny świadczy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym pomoc prawną na podstawie obowiązujących
tam przepisów o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii Europejskiej, sąd
dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, niezwłocznie zawiadamia o
tym właściwy organ w tym państwie, przesyłając temu organowi odpis wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
[Art. 682.
Rzecznik dyscyplinarny doręcza Ministrowi Sprawiedliwości odpisy postanowień o wszczęciu
dochodzenia oraz informuje Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do sądu dyscyplinarnego
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o skierowaniu wniosku o ukaranie do
dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.]
<Art. 682.
Rzecznik dyscyplinarny doręcza Ministrowi Sprawiedliwości odpisy postanowień o
wszczęciu dochodzenia oraz informuje Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do sądu
dyscyplinarnego wniosku o ukaranie lub o skierowaniu wniosku do dziekana rady
okręgowej izby radców prawnych w trybie art. 66.>
<Art. 683.
1. W toku postępowania dyscyplinarnego, za zgodą radcy prawnego lub aplikanta
radcowskiego, pisma mogą być także doręczane za pośrednictwem telefaksu lub
poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie
transmisji danych.
2. Niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy na rozprawę, posiedzenie lub na
wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy lub
przeprowadzenia czynności, chyba że należycie usprawiedliwią oni swoją
nieobecność jednocześnie wnosząc o odroczenie lub przerwanie rozprawy lub
posiedzenia, o nieprzeprowadzanie czynności przed rzecznikiem albo gdy sąd
dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny z ważnych przyczyn uzna ich obecność za
konieczną.
3. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego odpis
postanowienia o przedstawieniu zarzutów rzecznik dyscyplinarny doręcza mu na
piśmie, co zastępuje ogłoszenie.
4. Orzeczenia wydanego pod nieobecność obwinionego lub jego obrońcy nie uważa się
za zaoczne.
5. Należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy na
rozprawie lub na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego wymaga wskazania
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- 27 i uprawdopodobnienia wyjątkowych przyczyn, zaś w przypadku choroby –
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia
się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.
Art. 684.
1. Karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za odmowę zeznań lub
przyrzeczenia, nakłada na świadka lub biegłego – na wniosek sądu dyscyplinarnego
lub rzecznika dyscyplinarnego – sąd rejonowy właściwy według miejsca
zamieszkania świadka lub biegłego. Świadek lub biegły nie podlega karze, jeżeli nie
był uprzedzony o skutkach niestawiennictwa, odmowy złożenia zeznań lub
przyrzeczenia.
2. Przymusowe sprowadzenie świadka zarządza – na wniosek sądu dyscyplinarnego
lub rzecznika dyscyplinarnego – właściwy sąd rejonowy.>
[Art. 69.
W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego toczy się ono
nadal, jeżeli tego zażąda małżonek obwinionego, jego krewny w linii prostej, brat lub siostra
w terminie dwóch miesięcy od dnia zgonu obwinionego.]
[Art. 70.
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia
przewinienia upłynęły trzy lata, a w wypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 - sześć
miesięcy.
2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie
następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie karnej.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność rzecznika dyscyplinarnego lub
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie.
3a. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia upłynęło pięć
lat, a w wypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 - dwa lata.
4. Obwiniony może mieć obrońcę. Obrońcą może być radca prawny lub adwokat.]
<Art. 70.
1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia
przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 –
rok.
2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego
popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 –
trzy lata.
3. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie
następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie karnej.>
[Art. 701.
Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.]
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- 28 <Art. 701.
1. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza przewodniczący sądu
dyscyplinarnego mając na uwadze zapewnienie rozpoznania sprawy bez zbędnej
zwłoki oraz równomierne obciążenie sprawami składów sądu.>
Art. 702.
1. Właściwy do rozpoznania sprawy jest okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby
radców prawnych, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego.
<1a. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd pierwszej
instancji, z wyjątkiem spraw określonych w art. 66 ust. 3 oraz rozpoznawania
odwołania od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.>
2. Jeżeli przewinienie objęte jedną sprawą popełniło dwóch lub więcej obwinionych
wpisanych na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich w różnych izbach,
właściwy jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego popełniono przewinienie, a w razie
gdy tego miejsca nie można ustalić - okręgowy sąd dyscyplinarny, w którego okręgu
wszczęto najpierw postępowanie dyscyplinarne.
3. Spory o właściwość rozstrzyga Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
[Art. 704.
Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie w sprawie odwołanie przysługuje
stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu
orzeczenia albo postanowienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie
wniesienia odwołania.]
<Art. 704.
1. Orzeczenia i postanowienia kończące postępowanie dyscyplinarne z urzędu doręcza
się wraz z uzasadnieniem stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
2. Uzasadnienia nie sporządza się z urzędu w sprawach, w których uwzględniono
wniosek rzecznika dyscyplinarnego o wydanie orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej
z obwinionym kary dyscyplinarnej bez przeprowadzenia rozprawy oraz wniosek
obwinionego o wydanie orzeczenia i wymierzenie mu określonej kary
dyscyplinarnej, a także w sprawach, w których wymierzono karę upomnienia.
Orzeczenie doręcza się z urzędu stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, uzasadnienie sporządza się i doręcza na
wniosek strony lub Ministra Sprawiedliwości, złożony w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia.
4. Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne odwołanie
przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia
doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz
pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania.>
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[1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z
tym postępowaniem.]
<1. Koszty postępowania dyscyplinarnego mają charakter zryczałtowany.>
2. W razie ukarania koszty postępowania ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach
koszty dochodzenia i postępowania przed okręgowym sądem dyscyplinarnym pokrywa
właściwa okręgowa izba radców prawnych, a koszty postępowania przed Wyższym
Sądem Dyscyplinarnym - Krajowa Izba Radców Prawnych.
<3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego określa w
drodze uchwały Krajowa Rada Radców Prawnych, mając na względzie przeciętne
koszty postępowania >
Art. 71.
[1. Sąd dyscyplinarny niezwłocznie przesyła odpis prawomocnego orzeczenia właściwej
radzie okręgowej izby radców prawnych - do wykonania, a Ministrowi Sprawiedliwości i
Krajowej Radzie Radców Prawnych - do wiadomości.
2. Wykonanie kar dyscyplinarnych, z wyjątkiem kar wymienionych w art. 65 ust. 1 pkt 3 i 4,
należy do dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.]
<1. Sąd dyscyplinarny niezwłocznie przesyła odpis prawomocnego orzeczenia
właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych, Ministrowi Sprawiedliwości
i Krajowej Radzie Radców Prawnych.
2. Wykonanie kar dyscyplinarnych należy do dziekana rady okręgowej izby radców
prawnych.>
<2a. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania
stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego i
po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze względu na
siedzibę sądu dyscyplinarnego, który wydał to orzeczenie, podlega wykonaniu w
drodze egzekucji prowadzonej w trybie tej ustawy.
2b. W postępowaniu egzekucyjnym, o którym mowa w ust. 2a, czynności przewidziane
dla wierzyciela podejmuje dziekan rady okręgowej izby radców prawnych tej izby,
której ukarany był członkiem w dacie uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w
zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania dyscyplinarnego.>
3. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym dołącza się do akt
osobowych.
4. [O karach, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiadamia się:] <O karach,
o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 4 i 5, zawiadamia się:>
1) sądy,
2) prokuratury,
3) pracodawców oraz inne podmioty, na rzecz których dany radca prawny świadczy
pomoc prawną,
4) właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego radcę prawnego
spraw organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
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- 30 - w okręgu okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny albo aplikant
radcowski jest wpisany na listę, a w sprawie radcy prawnego wykonującego zawód
adwokata - okręgową radę adwokacką.
5. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie:
[1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę
upomnienia, nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej;]
<1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego
karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną;>
2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego, jeżeli radca prawny nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie
wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
6. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego oraz kary wydalenia z aplikacji radcowskiej.
7. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan rady okręgowej izby radców prawnych
zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt
osobowych dokumentów dotyczących ukarania.
[Art. 741.
W sprawach nieuregulowanych do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.]
<Art. 741.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscyplinarnego stosuje się
odpowiednio przepisy:
1) Kodeksu postępowania karnego;
2) rozdziałów I–III Kodeksu karnego.>
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