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U S T A W A

z d n ia ...........................
o zmianie ustawy prawo o adwokaturze, 

ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. -  Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 
i 125, poz. 187, 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36 
poz. 206 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Tytuł zawodowy „adwokat”  podlega ochronie prawnej” ;

2) art. 4. otrzymuje brzmienie:
„Art. 4.1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szcze

gólności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, 
opracowywaniu aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami 
i urzędami.

2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom 
gospodarczym, oraz jednostkom organizacyjnym.

3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub 
samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną 
oraz inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej” ,

3) po art. 4. dodaje się art. 4a, 4b, 4c, 4d w brzmieniu:
„Art. 4a. Adwokat wykonuje zawód w siedzibie wyznaczonej mu przez okręgo

wą radę adwokacką: w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim, 
spółce adwokatów i radców prawnych prowadzonej w formie spółki 
cywilnej lub spółki jawnej, których wyłącznym przedmiotem działania 
jest świadczenie pomocy prawnej” ;

„Art. 4b. 1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:
1) jeżeli pozostaje w stosunku pracy,
2) jeżeli jego małżonek pełni funkcje sędziowskie, prokuratorskie 

lub w okręgu izby adwokackiej -  w organach dochodzeniowo- 
śledczych,

3) co do którego zapadła uchwała o trwałej niezdolności do 
wykonywania zawodu,

4) jeżeli został ubezwłasnowolniony,
5) w razie orzeczenie kary zawieszenie wykonywania czynności 

zawodowych lub tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu 
czynności zawodowych” ;

2. Adwokat nie może wykonywać zawodu w okręgu tej izby, w której
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spokrewniona z nim osoba do drugiego stopnia, lub spowinowacona 
z nim w pierwszym stopniu pełni funkcje wymienione w ust. 1 pkt. 2.

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników nauki.
„Art. 4c. 1. O trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa 

rada adwokacka.
2. Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata oraz po zaznajomieniu 

się z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Rada wyznacza pełno
mocnika z urzędu, jeżeli adwokat go nie ustanowi.

3. W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności 
do wykonywania zawodu okręgowa rada adwokacka może zawiesić 
adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To 
samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, 
gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubez
własnowolnienie’ ’;

„Art. 4d. 1. Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie 
może występować przed sądami lub organami administracji państ
wowej i samorządowej.
W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności 
zezwolone mu przez dziekana.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokac
kiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu 
czynności zawodowych” ;

4) w art. 5. wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”  zastępuje się wyrazami
„Rzeczypospolitej Polskiej ’ ’;

5) w art. 6.:
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograni
czony w czasie.

3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady 
prawnej lub prowadząc sprawę” ;

6) w art. 8. w ust. 2 po wyrazie „zniewaga” dodaje się wyrazy „lub zniesławienie” ;
7) w art. 11. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokac
kiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego” ;

8) w art. 13. wyrazy „Radzie Państwa” zastępuje się wyrazami „Prezydentowi
Rzeczypospolitej ’ ’;

9) w art. 14.:
a) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „w 

terminie 6 miesięcy od daty ich doręczenia” ;
b) w ust. 2 dodaje się zdania w brzmieniu:

„Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania” ;
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c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3- Naczelna Rada Adwokacka na wniosek Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej, uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby, w ter
minie 6 miesięcy od daty jej doręczenia” ;

10) art. 16. otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

2. Minister Sprawiedliwości po zaciągnięciu opinii Naczelnej Rady 
Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych ustala, w drodze 
rozporządzenia, opłaty za czynności adwokackie przed organami 
sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzenia przez Sąd 
kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich.

3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Ad
wokacką określi, w drodze rozporządzenia stawki minimalne za 
czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1.” ;

11) tytuł działu II otrzymuje brzmienie:
„Wykonywanie zawodu adwokata” ;

12) w art. 17. wyraz „podstawową” skreśla się;
13) skreśla się art. 19.;
14) skreśla się art. 20.;
15) art. 21. otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Adwokat powinien zamieszkiwać w miejscowości, w której ma 
wyznaczoną siedzibę wykonywania zawodu. Okręgowa rada ad
wokacka w uzasadnionych wypadkach może zezwolić adwokatowi 
na inne miejsce zamieszkania.

2. Naczelna Rada Adwokacka w uzasadnionych wypadkach -  po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych okręgowych rad adwokac
kich -  może zezwolić adwokatowi na zamieszkanie w okręgu 
innej izby, jeżeli miejscowość zamieszkania jest położona w po
bliżu miejscowości, w której ma siedzibę.

3. Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu 
rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę.” ;

16) skreśla się art. 22;
17) w art. 24.

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacają zespoły adwokackie i spó
łki jawne, o których mowa w art. 4. Adwokaci wykonujący zawód w kan
celariach adwokackich lub spółkach cywilnych opłacają składki osobiście” .

b) w ust. 4. wyrazy „Minister Pracy i Spraw Socjalnych” zastępuje się 
wyrazami „Minister Pracy i Polityki Socjalnej” ;

18) w art. 32. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od uchwał zebrania zespołu służy odwołanie do okręgowej rady adwokac

kiej. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej odwołanie nie przysługuje” ;
19) art. 35. otrzymuje brzmienie:
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„Art. 35. Rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały zebrania zespołu 
lub uchwały okręgowej rady adwokackiej.” ;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji zespołów adwokackich, 
kancelarii adwokackich, spółek adwokatów oraz spółek adwokatów i radców 
prawnych.” ;

21) art. 37. otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio do adwokatów 
wykonujących zawód w kancelarii adwokackiej, spółce adwokatów i radców 
prawnych.” ;

22) po art. 37. dodaje się art. 37a. w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej, spółce 

adwokatów lub spółce adwokatów i radców prawnych, obowiąza
ny jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej 
przemijającej przeszkody, tak aby prowadzone przez niego spra
wy nie doznały uszczerbku.

2. Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę dla adwokata, o którym 
mowa w ust. 1., nie mającego czasowo lub trwale możliwości 
wykonywania zawodu jak również w wypadku skreślenia z listy 
adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie dla adwoka
ta do prowadzenia spraw i powinna mieć formę pisemną.” ;

23) w art. 39. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zgromadzenie izby składające się z wszystkich członków izby adwokatów 

wykonujących wolny zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów.” ;
24) art. 40 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) określanie liczby członków izby adwokackiej.” ;
25) w art. 44. dokonuje się zmian:

a) dotychczasowy tekst otrzymuje oznaczenie ust. 1.
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy występowania 
do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego 
działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.

c) dodaje się ust. 3. w brzmieniu:
„3. Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych 
do czasu uiszczenia należności adwokata, który zalega -  pomimo wezwania 
-  z zapłatą składki dłużej niż sześć miesięcy do czasu uiszczenia należno
ści” ;

26) w art. 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W tym wypadku przewod
niczący głosuje jawnie.” ;

27) w art. 47.:
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1) W ust. 1.:
a) skreśla się wyrazy „lub aplikantów adwokackich” ,
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Uchwała okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu na listę aplikan
tów adwokackich powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy po 
przeprowadzeniu konkursu przez okręgową radę adwokacką.” ;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę adwokatów lub 
aplikantów adwokackich służy zainteresowanemu -  odwołanie do Sądu 
Najwyższego.” ;

28) w art. 48 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych 
w ustawie.” ;

29) art. 49. otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów, 
której odpis przesyła corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej, właściwym 
prezesom sądów apelacyjnych, sądów wojewódzkich i właściwym prokuratorom 
apelacyjnym i wojewódzkim oraz zawiadamia o zmianach na tej liście.” ;

30) w art. 55. zastępuje się wyrazy „piętnastu członków” wyrazami „jednej 
trzeciej” ;

31) w art. 56. w pkt 6.:
a) skreśla się lit. b i c
b) dodaje się lit. e w brzmieniu:

„postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom ad
wokackim,” ;

32) w art. 58.:
a) dodaje się pkt. la. w brzmieniu:

„la) uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby” ,
b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, o którym 
mowa w art. 16. ust. 2. oraz porozumiewa się z Ministrem Sprawiedliwości 
w sprawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 16. ust. 3,”

c) skreśla się pkt 7,
d) w pkt. 12:

1) pkt a) otrzymuje brzmienie:
,,a) zasad wyboru delegatów adwokatów w innych niż wymienionych 

w art. 4 ust. 1 -  na zgromadzenia izb adwokackich,
2) dodaje się litery w brzmieniu:

,,g) zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania 
zespołów adwokackich oraz uczestniczenie w dochodzie zespo
łów,”

,,h) zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach ad
wokatów lub adwokatów i radców prawnych,”
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„i) pracy rzeczników dyscyplinarnych,”
e) dodaje się pkt. 14) w brzmieniu:

„14) opracowanie projektu regulaminu w sprawie postępowania dyscyp
linarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim w celu 
uzgodnienia go z Ministrem Sprawiedliwości i przedstawiania go 
Krajowemu Zjazdowi Adwokatury do uchwalenia.” ;

33) w art. 59 w ust. 3
a) po określeniu „pkt”  dodaje się oznaczenie „ la ”
b) skreśla się cyfrę „7” ,*

34) art. 65. otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. Na listę adwokatów może być zapisany ten, kto:
1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje 

rękojmię co do prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
2. korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz należycie włada językiem polskim w mowie i piśmie,
3. ukończył uniwersyteckie studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 

prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce za równorzędne,
4. odbył w Polsce aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki.” ;

35) art. 66.:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1.
b) w ust. 1. pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osób, które mając kwalifikacje sędziowskie, prokuratorskie lub notarialne, 
przynajmniej przez trzy lata zajmowały stanowisko radcy prawnego” ,

c) dodaje się ust. 2. w brzmieniu:
„2. Od wymogu odbycia aplikacji okręgowa rada adwokacka może zwolnić 
obywatela państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej, jeżeli ukończył 
on studia prawnicze uznane w Polsce za równorzędne, spełnia przesłanki 
art. 65. pkt. 1 i 2, jest wpisany na listę adwokatów w kraju należącym do 
Wspólnoty Europejskiej i przez okres przynajmniej czterech lat wykonywał 
zawód adwokata. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza okręgową radę 
adwokacką dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.” ;

36) art. 67. otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Osoby, które wykonywały zawód sędziego lub prokuratora, nie mogą 

w ciągu dwóch lat od zaprzestania wykonywania tego zawodu wykonywać 
zawodu adwokata w okręgu tej izby adwokackiej, w której zajmowały 
powyższe stanowisko. Zakaz ten nie dotyczy sędziów Trybunału Konstytucyj
nego i Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej.” ;

37) w art. 68. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Okręgowa rada adwokacka może zaniechać wyznaczenia siedziby, jeżeli 
zachodzą przeszkody z art. 4b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 do wykonywania 
zawodu adwokata.” ;

38) skreśla się art. 69.
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39) w art. 72. w ust. 1:
a) pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach 
ścigania lub notariacie,”

b) pkt. 6. skreśla się;
40) art. 75. otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Do aplikantów adwokackich stosuje się odpowiednio przepisy art. 5-8, 
art. 65. pkt 1-3, art. 68. ust. 1.” ;

41) po art. 75. dodaje się art. 75a. w brzmieniu:
„Art. 75a. Okręgowa rada adwokacka rozstrzyga o wpisie na listę aplikantów 

adwokackich po przeprowadzeniu konkursu. Konkurs przeprowadza się raz 
w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego.” ;

42) art. 76. otrzymuje brzmienie:
„Art. 76. 1. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i sześć miesięcy, przy czym co 

najmniej przez okres sześciu miesięcy odbywa się w sądzie, 
prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji na pod
stawie skierowania okręgowej rady adwokackiej.

2. Aplikantom wpisanym na listę po odbyciu aplikacji sądowej, 
prokuratorskiej, notarialnej lub radcowskiej zakończonej pozytyw
nie zdanym egzaminem, okręgowa rada adwokacka może skrócić 
okres aplikacji do lat dwóch.

3. Szkolenie aplikantów adwokackich może być organizowane wspó
lnie z aplikantami radcowskimi.” ;

43) art. 77. otrzymuje brzmienie:
„Art. 77.1. Po sześciu miesiącach aplikacji, aplikant adwokacki może za

stępować adwokata tylko przed sądem rejonowym, organami ściga
nia, organami administracji państwowej, samorządowej i instytuc
jami.

2. Po roku i sześciu miesiącach aplikacji aplikant adwokacki może 
także zastępować adwokata przed innymi sądami z wyjątkiem 
Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Aplikant adwokacki, który uprzednio odbył aplikację sądową, 
prokuratorską, notarialną lub radcowską, zakończoną pozytywnie 
złożonym egzaminem, może zastępować adwokata przed sądem 
rejonowym, a po odbyciu jednego roku aplikacji adwokackiej 
przed organami wymienionymi w ust. 2.” ;

44) w art. 79. ust. 1 pkt 1) po cyfrze 1, dodaje się oznaczenie „art. 74.” ;
45) w art. 81 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie „ust. 1” ;
46) w art. 81

a) w ust. 1 pkt. 4 wyrazy „trzech lat” zastępuje się wyrazami „pięć lat”
b) skreśla się pkt. 5
c) dodaje się ustęp 2 i 3 o brzmieniu:
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„2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz 
wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.

3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodat
kowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat 
dziesięciu.” ;

47) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. 1. Kara nagany oraz kara pieniężna pociągają za sobą utratę prawa 

wybieralności do organów adwokatury, organów izb adwokackich 
oraz organów zespołów adwokackich na okres trzech lat od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia.

2. Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do 
pięćdziesięciokrotnej podstawowej składki izbowej. Wpływ z kar 
pieniężnych okręgowa rada adwokacka przekazuje na cele ad
wokatury.

3. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą 
utratę prawa wybieralności do organów adwokatury na okres 
sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

4. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z izby 
adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.” ;

48) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary 

pieniężnej.
2. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynnościach zawodowych 

stosuje się odpowiednio do aplikantów adwokackich, przy czym 
czasu trwania zawieszenia nie zalicza się do okresu obowiązującej 
aplikacji.” ;

49) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinar

nych sąd dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinie
nia, a następnie karę łączną.

2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się 

łączna 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 róż
nych i kary wydalenia z adwokatury wymierza się karę łączną 
wydalenia z adwokatury, a w wypadku orzeczonych równo
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cześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się na zasadach przewi
dzianych w punkcie 3.

3. Zasady przewidziane w ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie 
wydania orzeczenia łącznego.” ;

50) art. 85 otrzymuje brzmienie:
„Art. 85. 1. Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę 

upomnienia.
2. Od kary upomnienia wymierzonej w trybie przewidzianym w ust. 

1 w służy odwołanie do sądu dyscyplinarnego, który orzeka 
w tych sprawach jako druga i zarazem ostatnia instancja” ;

51) art. 86. otrzymuje brzmienie:
„Art. 86. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania

karnego o ten sam czyn, może być jednak zawieszone do czasu
ukończenia postępowania karnego” ;

52) art. 87. otrzymuje brzmienie:
„Art. 87. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się a wszczęte uma

rza się, jeżeli zaszła okoliczność, która według kodeksu po
stępowania karnego wyłącza ściganie.

2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania 
dyscyplinarnego postanowienie traci moc i postępowanie toczy 
się nadal, jeżeli żąda tego -  w terminie dwumiesięcznym od dnia 
zgonu obwinionego -  jego małżonek, krewny w linii prostej, brat 
lub siostra” ,

53) art. 88. otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od 

chwili popełnienia przewinienia upłynęło 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 wymienionym w art. 
8 ust. 2 -  dwa lata” .

54) art. 89. otrzymuje brzmienie
„Art. 89. 1. Sąd dyscyplinarny jest w zakresie orzekania niezawisły.

2. Sąd dyscyplinarny rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagad
nienia prawne i orzeka na mocy przekonania opartego na swobod
nej ocenie całokształtu dowodów uwzględniając okoliczności prze
mawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść obwinionego” ;

55) art. 90. otrzymuje brzmienie:
„Art. 90. 1. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek upraw

nionego oskarżyciela.
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2. Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwoka
ckiemu” ;

56) art. 91. otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają:

a) sąd dyscyplinarny izby adwokackiej,
b) Wyższy Sąd Dyscyplinarny” .

2. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje wszystkie sprawy 
jako sąd pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw określonych art. 
85 ust. 2.

3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje:
a) jako druga instancja sprawy rozpoznawane w pierwszej instan

cji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich,
b) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy.

57) Art. 9 la. 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje rewizję nadzwyczajną wniesioną od
prawomocnego orzeczenia, przez Ministra Sprawiedliwości lub 
Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z powodu pogwałcenia istot
nych przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia” ;

2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść obwinionego może być 
wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia dyscyplinarnego” ;

58) art. 92. otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. 1. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd dyscyplinarny izby 

adwokackiej, w której obwiniony jest członkiem w chwili wszczę
cia postępowania dyscyplinarnego.

2. Jeżeli przewinienie objęte jedną sprawą popełniło dwóch lub 
więcej obwinionych wpisanych na listę adwokatów lub aplikan
tów adwokackich w różnych izbach, właściwy jest sąd dyscyp
linarny, w którego okręgu popełniono przewinienie, a jeżeli 
miejsca tego ustalić nie można -  sąd dyscyplinarny izby, w której 
wszczęto najpierw postępowanie dyscyplinarne.

3. Spory o właściwość miejscową, jeżeli ustalenie właściwości w myśl 
ust. 2. jest niemożliwe, rozstrzyga Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

4. W razie, gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody 
rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, albo gdy wymagają 
tego względy celowości Wyższy Sąd Dyscyplinarny wyznaczy 
inny sąd dyscyplinarny do rozpoznania sprawy” ;

59) art. 93 otrzymuje brzmienie:
„Art. 93. 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, ob

winiony i pokrzywdzony.
2. Oskarżycielem w postępowaniu jest rzecznik dyscyplinarny.
3. Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki przeciwko 

któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.
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4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpo
średnio naruszone postępowaniem adwokata lub aplikanta ad
wokackiego określonym w art. 80” ;

60) art. 94. otrzymuje brzmienie;
„Art. 94. Obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy” ;

61) art. 95. otrzymuje brzmienie:
„Art. 95. 1. Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu.

2. Rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego zapadają w formie orze
czeń lub postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie na 
rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” ;

62) wprowadza się art. 95a w brzmieniu:
„Art. 95a. Rozprawa przed sądem dyscyplinarnym jest jawna dla członków 

adwokatury oraz przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, chyba że 
zachodzą wymagane przez przepisy kodeksu postępowania karnego 
wypadki prowadzenia postępowania przy drzwiach zamkniętych” ,

63) wprowadza się art. 95b w brzmieniu:
„Art. 95b. Ministrowi Sprawiedliwości oraz osobom przez niego upoważ

nionym przysługuje w każdym stadium postępowania prawo do 
wglądu do akt i żądania informacji o wynikach postępowania 
dyscyplinarnego, jak również prawo żądania prawomocnych orze
czeń dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy” ;

64) wprowadza się art. 95c w brzmieniu:
„Art. 95c. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

a) dochodzenie,
b) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,
c) postępowanie wykonawcze” ;

65) wprowadza się art. 95d w brzmieniu:
„Art. 95d. Sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny może umorzyć po

stępowanie dyscyplinarne w przypadkach mniejszej wagi.
66) wprowadza się art. 95e w brzmieniu:

„Art. 95e. 1. Sąd może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz biegłych 
z zachowaniem przepisów postępowania karnego.

2. Karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za odmowę 
zeznań lub przyrzeczenia nakłada się na świadka lub biegłego 
-  na wniosek sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinar
nego -  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.

3. Przymusowe sprowadzenie świadka zarządza -  na wniosek sądu 
dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego -  właściwy sąd 
rejonowy” ;

67) wprowadza się art. 95f w brzmieniu:
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„Art. 95f. Odwołanie przysługuje stronom od orzeczeń i postanowień koń
czących postępowanie w pierwszej instancji oraz w wypadkach 
przewidzianych w ustawie w terminie 14 dni od daty doręczenia 
odpisu orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz 
pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania” ;

68) wprowadza się art. 95g w brzmieniu:
„Art. 95g. Cofniecie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej 

wiąże Wyższy Sąd Dyscyplinarny” .
69) wprowadza się art. 95h w brzmieniu:

„Art. 95h.l. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w granicach od
wołania, bierze jednak z urzędu pod rozwagę naruszenie prawa 
materialnego oraz rażące naruszenie przepisów o postępowaniu. 

2. Orzeczenie podlega zmianie na korzyść obwinionego lub uchyle
niu niezależnie od granic odwołania, jeżeli jest ono rzeczywiście 
niesprawiedliwe’ ’;

70) wprowadza się art. 95i w brzmieniu:
„Art. 95i. Wyższy Sąd Dyscyplinarny może orzec na niekorzyść obwinionego 

tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy” ;
71) wprowadza się art. 95j w brzmieniu:

„Art. 95j.l. Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się po
stępowanie dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony 
w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie 
uzasadnionych okolicznościach sprawy. Postanowienie o tym zawiesze
niu wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na wniosek stron.

2. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawiesze
niu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego za
wieszenia trwa więcej niż trzy miesiące, Wyższy Sąd Dyscyp
linarny bada z urzędu zasadność zawieszenia” ;

72) wprowadza się art. 95k w brzmieniu:
„Art. 95k. 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania adwokatowi 

przysługuje w stosunku do izby adwokackiej roszczenie o utraco
ny dochód, jeżeli tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawo
dowych było nieuzasadnione.

2. Zasady przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do unie
winnienia lub umorzenia postępowania w wyniku rewizji nad
zwyczajnej lub wznowienia postępowania.

3. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie 
rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczeń dyscyplinarnych, 
o których mowa w ust. 1 i 2.

4. O roszczeniach powyższych rozstrzyga sąd dyscyplinarny” ;
73) wprowadza się art. 951 w brzmieniu:

„Art. 951.1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki 
poniesione w związku z tym postępowaniem.
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2. Koszty postępowania ponosi obwiniony w razie skazania, a w po
zostałych przypadkach izba adwokacka” ; 

r4) wprowadza się art. 95ł w brzmieniu:
„Art. 95ł.l. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu 

po upływie:
1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinar

nego orzekającego karę upomnienia, karę nagany lub karę
pieniężną.

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawo
dowych, jeżeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie
w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne.

2. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia z adwokatury” ;
75) wprowadza się art. 95m w brzmieniu:

„Art. 95m. Naczelna Rada Adwokacka uzgadnia z Ministrem Sprawiedliwości
projekt regulaminu w sprawie postępowania dyscyplinarnego prze
ciwko adwokatom i aplikantom adwokackim w celu przedstawienia 
go Krajowemu Zjazdowi Adwokatury do uchwalenia” ;

76) art. 98 skreśla się;
77) dodaje się art. lOla w brzmieniu:

„Art. lO la.l. Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury w sprawie postępowa
nia dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwoka
ckim wchodzi w życie po trzech miesiącach od jego uchwalenia.

2. Traci moc Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19
listopada 1983 roku w sprawie postępowania dyscyplinarnego
przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim (Dz.U. Nr 68,
poz. 307 z późniejszymi zmianami) z chwilą wejścia w życie
regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
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