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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym
 

(druk nr 915) 

 

U S T A W A  z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2015 r. poz. 

615)  

Art. 66. 

 1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się 

do: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 

2)   osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko radcy lub starszego 

radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika; 

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

radcy prawnego albo notariusza; 

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 sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 

prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w 

Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym 

organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania 

odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub 

b)  wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii 

adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub 

kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej 
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lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507), 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.] 

<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.> 

 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

odbycia aplikacji adwokackiej, mogą przystąpić: 

1)   doktorzy nauk prawnych; 

2)   osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, 

asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale 

Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 

3)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, 

zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy 

prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych; 

4)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

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; 
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6)   osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa; 

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

adwokatów; 

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

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1-

3. 

4. W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze okresy, o których mowa w ust. 1 

pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2-4, podlegają proporcjonalnemu wydłużeniu. 

5. Do okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku aplikacji sądowej 

pozaetatowej lub aplikacji prokuratorskiej pozaetatowej, zalicza się proporcjonalnie okres 

trwania tych aplikacji przyjmując, że za każdy miesiąc odbywania aplikacji zalicza się 1/4 

miesiąca. 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 lipca 1982 r. o RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 

507) 

Art. 25. 

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

do: 

1)   profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 

2)   osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko radcy lub starszego 

radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywały zawód komornika; 

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

adwokata albo notariusza; 

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 sądowego, 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 
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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 2014 r. poz. 635, 

993 i 1778), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub 

c)  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń 

lub aktów prawa miejscowego; 

5)   osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat 

przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co 

najmniej 3 lat: 

a)  zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, 

aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta 

prokuratora lub 

b)  wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

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.] 
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<c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, 

rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub> 

<d) były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym 

organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały 

zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.> 

2. Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją, o której mowa w art. 361, bez 

odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić: 

1)   doktorzy nauk prawnych; 

2)   osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, 

asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale 

Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw 

Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; 

3)   osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 

pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, 

spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o 

których mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których 

mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze; 

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; 
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4a)  osoby, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w 

okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 

były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 

jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub 

aktów prawa miejscowego; 

5)   osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy; 

6)   osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa; 

7)   osoby, które w terminie określonym w art. 241 nie złożyły wniosku o wpis na listę 

radców prawnych; 

8)   osoby, o których mowa w art. 292 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. 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 lipca 1987 r. o RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1648) 

Art. 16. 

1. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym 

organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia 

skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu 

załatwiania ich spraw. 

2. Rzecznik może również: 

1)   występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach 

dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela; 
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2)   występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach, o których 

mowa w art. 188 Konstytucji; 

[3)   zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg 

konstytucyjnych i brać udział w tym postępowaniu;] 

<3) zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i brać udział 

w tym postępowaniu.> 

4)   występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu 

wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których 

stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie. 

3. W przypadku wystąpienia przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, informuje on o tym Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli wniosek 

dotyczy praw dziecka. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 czerwca 1997 r. o PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155, poz. 924) 

Art. 14. 

[1. W razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania 

partii politycznej określonych w statucie, zgodnie z art. 9 ust. 1, lub w programie partii 

Sąd zawiesza postępowanie, o którym mowa w art. 12, i występuje do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii politycznej z 

Konstytucją.] 

<1. W razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad 

działania partii politycznej określonych w statucie zgodnie z art. 9 ust. 1, Sąd 

postanawia o zawieszeniu postępowania, o którym mowa w art. 12, i występuje do 

Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zbadanie zgodności statutu z 

Konstytucją.> 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, zażalenie nie przysługuje. 

[3. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności celów partii politycznej z 

Konstytucją, Sąd odmawia wpisu partii do ewidencji.] 

<3. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją 

statutu lub jego części, Sąd odmawia wpisu partii do ewidencji.> 

4. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega zaskarżeniu. 
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[Art. 21. 

1. Jeżeli partia polityczna wprowadzi do statutu zmiany niezgodne z postanowieniami art. 8, 

Sąd może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z 

Konstytucją celów lub zasad działania partii politycznej. 

2. Przepisy art. 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 21.  

1. W razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad 

działania partii politycznej określonych w statucie, Sąd postanawia o zawieszeniu 

postępowania, o którym mowa w art. 12 ust. 2, i występuje do Trybunału 

Konstytucyjnego z pytaniem o zbadanie zgodności zmian statutu z Konstytucją.  

2. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją zmian 

statutu, Sąd odmawia wpisu tych zmian do ewidencji partii politycznych. 

3. Przepisy art. 14 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Rozdział 5 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności 

partii politycznych 

Art. 42. 

Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii 

politycznych należy do właściwości Trybunału Konstytucyjnego. 

Art. 43. 

Tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach, o których mowa w art. 

42, określa ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(1)

. 

Art. 44. 

1. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub 

działalności partii politycznej, Sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu 

wpisu partii z ewidencji. 

2. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.] 

<Rozdział 5 

Postępowanie w sprawie zgodności z Konstytucją celów lub działalności  

partii politycznych 
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Art. 42. 

W sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych 

właściwy jest Trybunał Konstytucyjny. 

Art. 43. 

Tryb postepowania w sprawach, o których mowa w art. 42, określa ustawa z dnia 

……………. 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. …). 

Art. 44. 

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją celów lub 

działalności partii politycznej, Sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu 

wpisu partii politycznej z ewidencji.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 lipca 2005 r. o PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU 

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

Art. 29. 

1. Radcą Prokuratorii Generalnej może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

3)   ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra albo ukończyła 

zagraniczne studia prawnicze, uznane w Polsce; 

4)   posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowała 

stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego 

sądu administracyjnego albo stanowisko prokuratora; 

5)   nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; 

6)   jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu radcy. 

2. Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy osoby, która: 

1)   posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

prawnych lub 
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[2)   pracowała na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub 

specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co 

najmniej pięć lat.] 

<2) pracowała na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub 

specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co 

najmniej pięć lat, lub> 

<3) pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą 

Trybunału i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów Trybunału przez co 

najmniej 5 lat.> 

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej, urodzona 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r., składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

 


