
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 1 października 2021 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności  

terminologicznej systemu prawnego 

 

(druk nr 514) 

 

U S T A W A   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735 i 1491) 

Art. 3. 

§ 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 

1)   postępowania w sprawach karnych skarbowych; 

2)   spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), z wyjątkiem 

przepisów działów IV[, V] i VIII. 

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do 

postępowania w sprawach: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych, 

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do 

postępowania w sprawach wynikających z: 

1)   nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i 

innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 

2)   podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych 

w pkt 1,  

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 
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§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak 

przepisy działu VIII. 

§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach 

wymienionych w § 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 703) 

Art. 2a. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów pokrytych wodami publicznymi w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia [18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 

1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352)] <20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 624, 784, 1564 i 1641)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1575, z późn. zm.) 

Art. 479
68

. 

 Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w 

sprawach: 

1)   odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach 

niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu"; 

2)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia [27 czerwca 1997 r. o transporcie 

kolejowym
(19)

 (Dz. U. poz. 591, z późn. zm.)] <28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780, 784 i 

1556)>  lub przepisów odrębnych. 
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U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Art. 19. 

§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 

oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, 

z zastrzeżeniem § 2-8. 

§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz 

[gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego] < miasta stołecznego Warszawy>
 

jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków 

egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten 

organ. 

§ 2a. Organ egzekucyjny, o którym mowa w § 2, może upoważnić kierownika nieposiadającej 

osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako 

organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również 

pracownikowi tej jednostki. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków 

bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. 

§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

siedziby i właściwość rzeczową oraz miejscową dyrektorów oddziałów Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne, 

uwzględniając strukturę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

dostępność systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję administracyjną. 
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§ 5. (uchylony). 

§ 6. (uchylony). 

§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze 

świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat 

pośrednich oraz odszkodowań od żołnierzy i osób wspólnie z nimi zajmujących lokale 

mieszkalne znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. 

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być 

ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami. 

§ 9. Organ egzekucyjny wymieniony w § 2, 4, 7 i 8 jest uprawniony do stosowania sposobów 

zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 32a § 3 i art. 35 § 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720, 

1023 i 1655) 

Art. 31. 

§ 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób orzeka się 

wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze. 

§ 2. [Kara określona w § 1] <Środek karny określony w § 1>  polega na ogłoszeniu 

orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym 

właściwym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie może nastąpić na koszt 

ukaranego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 

2320) 

Art. 4b. 

1. Adwokat nie może wykonywać zawodu: 

1)   jeżeli pozostaje w stosunku pracy; 

2)   (uchylony); 
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3)   jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu; 

4)   jeżeli został ubezwłasnowolniony; 

5)   w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego 

zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych. 

2. (uchylony). 

[3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-

dydaktycznych.] 

<3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników badawczych i 

badawczo-dydaktycznych.> 

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 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; 

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 
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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 2020 r. poz. 75), 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 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. 

<1a. W okresie zajmowania stanowiska, wykonywania czynności lub zatrudnienia, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych.> 

2. Do egzaminu adwokackiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 78, bez 

odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić: 

1)   doktorzy nauk prawnych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2321279:part=a8u1&full=1
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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 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 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. 
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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. 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320) 

 

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. z 2016 r. poz. 1874 

oraz z 2019 r. poz. 730); 

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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2363093&full=1
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3. Radca prawny jest obowiązany 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". 

6. Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy 

w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach 

wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii 

radcy prawnego oraz w spółce, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem że radca prawny 

nie pozostaje w stosunku pracy. [Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych.] <Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników 

badawczych i badawczo-dydaktycznych.> 

 

Art. 10. 

Jednostka organizacyjna zapewnia udział radcy prawnego w postępowaniu: 

1)   przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnym 

lub centralnym organem administracji państwowej; 

2)   przed sądem [wojewódzkim] <okręgowym>, przed sądem apelacyjnym, przed 

wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w 

postępowaniu administracyjnym; 

3)   w którym bierze udział kontrahent zagraniczny. 

 

Art. 25. 

1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się 

do: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 
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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 

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 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) 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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2403193:part=a4(a)u1&full=1
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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 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. 

<1a. W okresie zajmowania stanowiska, wykonywania czynności lub zatrudnienia, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane posiadanie stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych.> 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2403193:part=a4(a)u1&full=1
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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; 

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 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. 
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U S T A W A   z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

1. 
(3)

 Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia 

kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności poprzez: 

1)   opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży, 

2)    pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych 

warunkach materialnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia [29 listopada 1990 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 

i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 

2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, 

Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792)] <12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 

i 803)>, 

3)   dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń 

przysługujących kobietom w ciąży, matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do informacji 

dotyczących instytucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych i społecznych, a także zajmujących się sprawami przysposobienia. 

2. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić 

obywatelom swobodny dostęp do metod i środków służących dla świadomej prokreacji. 

2a. 
(5)

 Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić 

swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje 

podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej 

płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu. 

3. Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do 

ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu 

przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie 

egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia 

javascript:void(0)
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dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy. 

4. Zakres i formy oraz tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze 

rozporządzenia, Rada Ministrów. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z 

późn. zm.) 

Art. 112. 

Sprawy sporne wynikające ze stosunków między Narodowym Bankiem Polskim a innymi 

bankami na tle: 

1)   rezerwy obowiązkowej, 

2)   rozrachunków międzybankowych, 

3)   obrotu papierami wartościowymi 

-   rozpoznaje Sąd [Wojewódzki]  <Okręgowy> w Warszawie - Sąd Gospodarczy. 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020  r. 

poz. 1526 i 2320) 

Art. 18. 

§ 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być 

tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo 

prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w [art. 585,] 

art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy. 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. 

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, 

skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu 

pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie 
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dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając 

postanowienie. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady 

nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) 

 

Art. 2. 

1. Celem ustawy jest: 

1)   zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa przez 

ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa; 

2)   zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetentne i niezależne 

podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych; 

3)   zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby 

przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia 

użytkowników oraz dla środowiska. 

2. Ustawy nie stosuje się do: 

1)   wyrobów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169); 

2)    wyrobów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935); 

3)   wyrobów podlegających dozorowi technicznemu, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 i 2201); 

4)   wyrobów posiadających oznakowanie CE, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226); 

[5)   wyrobów posiadających oznakowanie Π, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 

1671, z późn. zm.)
(2)

;] 
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<5) wyrobów posiadających oznakowanie Π, w zakresie objętym przepisami ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

756);> 

6)   podsystemów i składników, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2117); 

7)   wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570); 

8)    wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o 

wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 32); 

9)    wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu przez 

Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2019 

r. poz. 692) 

Art. 18. 

1. Dla każdego portu organ ochrony portu sporządza: 

1)   ocenę stanu ochrony portu; 

2)   plan ochrony portu - na podstawie tej oceny. 

2. Dokonując oceny stanu ochrony portu, uwzględnia się: 

1)   specyfikę różnych części portu, a także obszarów przyległych do nich, oraz 

2)   ocenę stanu ochrony obiektów portowych znajdujących się w jego granicach. 

3. Elementy oceny stanu ochrony portu określa załącznik nr 1 do ustawy. 

4. Plan ochrony portu określa dla każdego z trzech poziomów ochrony: 

1)   procedury, których należy przestrzegać; 

2)   środki ochrony, które należy wprowadzić; 

3)   działania, jakie należy podjąć. 

5. Elementy planu ochrony portu określa załącznik nr 2 do ustawy. 

6. Organ ochrony portu uzgadnia ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu z właściwym 

terytorialnie wojewodą, w zakresie zadań wynikających z [art. 15 ustawy z dnia 5 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2374846&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2502728:part=a2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2230257&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.128572:part=a15&full=1
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czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z 

późn. zm.)] <art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 oraz z 2021 r. poz. 1561)>. 

7. W przypadku gdy port graniczy z portem wojennym, plan ochrony portu wymaga również 

uzgodnienia z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie wzajemnego 

funkcjonowania planów ochrony. 

8. W przypadku gdy na obszarze portu został określony terytorialny zasięg morskiego 

przejścia granicznego, plan ochrony portu wymaga również uzgodnienia z właściwym 

terytorialnie komendantem oddziału Straży Granicznej w zakresie funkcjonowania 

morskiego przejścia granicznego. 

9. Ocenę stanu ochrony i plan ochrony portu zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, jeżeli zostały uwzględnione wymagania określone odpowiednio 

w załączniku nr 1 i 2 do ustawy. 

10. Ocena stanu ochrony portu i plan ochrony portu podlegają ochronie przed 

nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. 

 

Art. 20. 

1. Ocenę stanu ochrony obiektu portowego sporządza dyrektor właściwego urzędu morskiego 

lub RSO w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1. 

2. Ocenę stanu ochrony obiektu portowego sporządza się zgodnie z postanowieniami sekcji 

15 w części A oraz sekcji 15.3 i 15.4 w części B Kodeksu ISPS. 

3. Raport, o którym mowa w sekcji 15.7 w części A Kodeksu ISPS, sporządza podmiot, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Ocenę stanu ochrony obiektu portowego zatwierdza minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej. 

4a. Poprawki do oceny stanu ochrony obiektu portowego zatwierdza: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jeżeli wprowadzone poprawki 

obejmują zmianę: 

a)  nazwy obiektu portowego, 

b)  przedmiotu działalności obiektu portowego, 

c)  własności obiektu portowego, 
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d)  podmiotu zarządzającego obiektem portowym, 

e)  lokalizacji i granic obiektu portowego; 

2)   dyrektor właściwego urzędu morskiego - w przypadku poprawek innych niż wymienione 

w pkt 1. 

5. Ocenę stanu ochrony obiektu portowego zatwierdza się po uzgodnieniu z właściwym 

terytorialnie wojewodą, w zakresie zadań wynikających z [art. 15 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie] < art. 22 ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie>, w drodze 

decyzji administracyjnej, w terminie 2 miesięcy, jeżeli zostały spełnione wymagania 

określone w ust. 2. 

6. W przypadku gdy obiekt portowy znajduje się w terytorialnym zasięgu morskiego przejścia 

granicznego, ocenę stanu ochrony obiektu portowego uzgadnia się, w terminie 14 dni, z 

właściwym terytorialnie komendantem oddziału Straży Granicznej, w zakresie 

funkcjonowania morskiego przejścia granicznego. 

 

Art. 21. 

1. Zarządzający obiektem portowym sporządza plan ochrony obiektu portowego stosownie do 

działań statek - obiekt portowy. 

2. Do planu ochrony obiektu portowego stosuje się postanowienia sekcji 16 w części A 

Kodeksu ISPS oraz w sekcjach 16.3 i 16.8 w części B Kodeksu ISPS. 

3. Zarządzający obiektem portowym zapewnia, aby ocena stanu ochrony i plan ochrony 

obiektu portowego były chronione przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. 

4. Plan ochrony obiektu portowego zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jeżeli plan ochrony obiektu portowego 

został sporządzony przez dyrektora urzędu morskiego; 

2)   dyrektor właściwego urzędu morskiego - dla pozostałych obiektów portowych 

usytuowanych w jego terytorialnym zakresie działania. 

5. Plan ochrony obiektu portowego zatwierdza się po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie 

wojewodą, w zakresie zadań wynikających z [art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

administracji rządowej w województwie]
(4)

 < art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie>, w drodze decyzji 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.128572:part=a15&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.128572:part=a15&full=1
javascript:void(0)
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administracyjnej, w terminie 2 miesięcy, jeżeli zostały spełnione wymagania określone w 

Kodeksie ISPS. 

6. W przypadku gdy obiekt portowy znajduje się w terytorialnym zasięgu morskiego przejścia 

granicznego, plan ochrony obiektu portowego uzgadnia się, w terminie 14 dni, z 

właściwym terytorialnie komendantem oddziału Straży Granicznej, w zakresie 

funkcjonowania morskiego przejścia granicznego. 

7. Zatwierdzając plan ochrony obiektu portowego, potwierdzenie zgodności obiektu 

portowego, na okres 5 lat, wydaje: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jeżeli plan ochrony obiektu portowego 

został sporządzony przez dyrektora urzędu morskiego; 

2)   dyrektor właściwego urzędu morskiego - dla pozostałych obiektów portowych 

znajdujących się w jego terytorialnym zakresie działania. 

8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, wymaga corocznego potwierdzenia, którego dokonuje 

się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem kolejnego roku od daty wydania 

potwierdzenia zgodności obiektu portowego i nie później niż 3 miesiące po upływie tej 

daty. 

9. Wzór potwierdzenia zgodności obiektu portowego określa załącznik nr 2 do części B 

Kodeksu ISPS. 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347) 

 

Art. 6. 

1. Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegają 

uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, jeżeli nastąpiły przed 

upływem roku od dnia urodzenia się małoletniego. 

[2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wydanego na skutek 

powództwa o zaprzeczenie ojcostwa albo o unieważnienie uznania, podlegają 

uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, chyba że małoletni osiągnął 

już pełnoletność lub za jego zgodą, jeżeli ukończył 16 lat.] 

<2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wydanego na skutek 

powództwa o zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskuteczności uznania 
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ojcostwa, podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, 

chyba że małoletni osiągnął już pełnoletność lub za jego zgodą, jeżeli ukończył 16 

lat.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66 i 

1236) 

Art. 132. 

§ 1. Prokurator mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w organach 

państwowych, samorządu terytorialnego, służby dyplomatycznej, konsularnej, w organach 

organizacji międzynarodowych lub ponadnarodowych działających na podstawie umów 

międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską jest obowiązany zrzec 

się swojego stanowiska, chyba że przechodzi w stan spoczynku. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do powołania prokuratora na stanowisko podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości. W takim przypadku na okres pełnienia tego stanowiska 

prokuratora deleguje się do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 106 § 1. 

[§ 3. Prokurator w stanie spoczynku, który objął mandat posła lub senatora, jest obowiązany 

zrzec się stanu spoczynku na czas sprawowania mandatu.] 

<§ 3. Prokurator w stanie spoczynku, który objął mandat posła lub senatora albo został 

powołany na stanowisko sędziego, jest obowiązany zrzec się stanu spoczynku na czas 

sprawowania mandatu albo stanowiska.> 

§ 4. Prokurator, który zrzekł się stanowiska z przyczyn określonych w § 1, może powrócić na 

poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora. 

§ 5. W przypadku przewidzianym w § 4 Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, który 

zrzekł się stanowiska, powołuje go na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora 

niezależnie od liczby stanowisk w danej powszechnej jednostce organizacyjnej 

prokuratury, chyba że nie spełnia on warunków wymaganych do powołania na stanowisko 

prokuratora. 

§ 6. W razie odmowy powołania, o którym mowa w § 5, prokuratorowi służy skarga do Sądu 

Najwyższego. 

[§ 7. W przypadku przewidzianym w § 3 prokurator po wygaśnięciu mandatu posła lub 

senatora wraca z mocy prawa na uprzednio zajmowany stan spoczynku.] 
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<§ 7. W przypadku przewidzianym w § 3 prokurator po wygaśnięciu mandatu posła lub 

senatora albo po upływie okresu zajmowania stanowiska sędziego wraca z 

mocy prawa na uprzednio zajmowany stan spoczynku.> 

 


