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23 stycznia 1997 r. w Sejmie zostało złożone sprawozdanie z prac połączonych 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej o projektach 
zmiany ustaw: Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych.

Poseł sprawozdawca prof. dr Jerzy Jaskiemia przesłane do Sejmu stanowisko 
Rządu (które zostało przedstawione po konsultacjach ministra sprawiedliwości prof. 
dr Leszka Kubickiego z przedstawicielami naczelnych władz samorządu adwokac
kiego i radcowskiego) uczynił integralną częścią sprawozdania połączonych Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji, podczas której zgłoszono poprawki nie naruszające 
istoty stanowiska Rządu, Sejm zobowiązał połączone Komisje do przedstawienia 
sprawozdania uwzględniającego stanowisko Rządu i ewentualnie zgłoszone popra
wki. Należy dodać, że w zasadzie wszyscy posłowie biorący udział w debacie 
akceptowali kierunki zmian zaproponowane w propozycji Rządu oraz niektóre 
poprawki ujęte w sprawozdaniach połączonych Komisji jako wnioski mniejszości.

Poniżej publikujemy poprawki do poselskich projektów ustaw: o zmianie 
ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 
nr 289) oraz Prawo o adwokaturze (druk nr 531) zaproponowanych przez Rząd.

I. Dodany przez Art. 1 pkt 3 projektu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o adwokaturze powinien otrzymać brzmienie:
„Art. 4a.l. Adwokat wykonuje zawód: w kancelarii adwokackiej, zespole 
adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem ad
wokatów lub adwokatów i radców prawnych, albo w spółce komandytowej, 
w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcy 
prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest 
świadczenie pomocy prawnej” .
II. Zmieniane przez Art. 2 projektu art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych powinny otrzymać brzmienie:

„Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy 

prawnej podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz oso
bom fizycznym, z wyłączeniem spraw rodzinnych, opiekuńczych i karnych. 
Wyłączenie to nie obejmuje występowania w sprawach karnych w charak
terze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, 
jeżeli są to podmioty gospodarcze.

2. Radca prawny nie może wykonywać zawodu, jeżeli jego małżonek pełni 
funkcję sędziego, albo osoba z nim spokrewniona do drugiego stopnia lub 
spowinowacona w pierwszym stopniu pełni taką funkcję w okręgu izby 
właściwej dla radcy prawnego” ;
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„Art. 8.
1. Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce 
jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców 
prawnych i adwokatów, albo w spółce komandytowej, w której kom- 
plementariuszami są wyłącznie radcy prawni lub radcy prawni i adwokaci, 
przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świad
czenie pomocy prawnej.

2. Radca prawny może świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym tylko 
w ramach wykonywania zawodu w kancelarii radcy prawnego lub w spółce, 
o której mowa w ust 1 bez jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy”.

III. 1) W art. 2 pkt. 21 ustawy należy uzupełnić przez dodanie po art. 224 nowego art.
225 w brzmieniu:

„Art 225
1. Opłaty za czynności radców prawnych wykonujących zawód w kan

celariach radców prawnych lub spółkach oraz zatrudnionych na podstawie 
umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem.

2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej ustala, w drodze rozpo
rządzenia, opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru 
sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów 
zastępstwa prawnego.

3. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców 
Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej określi, w drodze rozpo
rządzenia, stawki minimalne za czynności radców prawnych, o których 
mowa w ust. 1” .

2) Art. 2 pkt 51 ustawy należy nadać brzmienie:
Art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64.
1. Radca prawny i aplikant radcowski podlega odpowiedzialności dyscyp

linarnej:
1) za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego,
2) za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki 

radcy prawnego.
2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny naruszające prze

pisy dotyczące porządku i dyscypliny pracy, określone w Kodeksie pracy” .
IV. Należy dodać w projekcie, po art. 3 nowy art. 4 w brzmieniu:

„Art. 4.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.

Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz.
231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r.
Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr
21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 29 i Nr 33, poz. 175,
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e  1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34 poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, 
poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 oraz z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703)”.

Wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 89 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Pełnomocnictwo składane przez adwokata i radcę prawnego powinno 
eawierać oświadczenie pełnomocnika, czy nie pozostaje on w stosunku pracy. 
W wypadku udzielenia pełnomocnictwa w sposób określony w § 2 oświadczenie 
adwokata i radcy prawnego złożone wobec sądu zostaje wciągnięte do proto
kołu” ,

2) w art. 98 § 3 otrzymuje brzmienie:
,§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata 
nalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w od
rębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty 
aakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony” .
V. Dotychczasowy art. 4 powinien otrzymać oznaczenie jako art. 5.
VI. Art. 6 projektu powinien otrzymać brzmienie:

„Art. 6.
W ustawie z dnia 20 marca 1985 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 
509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406) wprowadza się 
następujące zmiany:
1) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. Nie może być sędzią osoba, której małżonek wykonuje zawód 
adwokata albo radcy prawnego. Nie może być sędzią również osoba, której 
krewny do drugiego stopnia lub powinowaty pierwszego stopnia wykonuje 
zawód adwokata albo radcy prawnego na obszarze właściwości tego samego 
sądu wojewódzkiego” ,
2) w art. 59 w § 1 w pkt 4 po wyrazie „adwokata” dodaje się wyrazy: „albo 
radcy prawnego” ,
3) w art. 61 w § 2 pkt 3 po wyrazie „adwokata” dodaje się wyrazy „albo 
radcy prawnego” .

VII. Dotychczasowe art. 6 i 7 powinny otrzymać odpowiednio oznaczenie jako art. 7 i 8.
VIII. Odnoszący się do spółek zagranicznych, dotychczasowy art. 8 projektu 
powinien otrzymać oznaczenie jako art. 9 i brzmienie:

„Art. 9.
1. Spółki świadczące pomoc prawną, w skład których wchodzą inne osoby niż 

adwokaci i radcy prawni, obowiązane są w ciągu jednego roku od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy dostosować swoją formę, skład osobowy 
i przedmiot działalności do przepisów tej ustawy albo zakończyć działal
ność w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do spółek z udziałem zagranicznym, które
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świadczą pomoc prawną, istniejących w dniu 1 października 1996 r., 
utworzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. 
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253, Dz.U. z 1991 
r., Nr 80, poz. 350, Nr 111, poz. 480, z 1993 r. Nr 134, poz. 646 i z 1996 r. Nr 
45, poz. 199), z tym, że termin wykonania obowiązku dostosowania swojej 
formy, składu osobowego i przedmiotu działalności, z uwzględnieniem art. 
10 ustawy, albo zakończenia działalności w zakresie świadczenia pomocy 
prawnej wynosi trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy” .

IX. W art. 10 projektu, po określeniu „art. 9” należy dodać „ust. 2” oraz po słowach 
„Rzeczypospolitej Polskiej”  skreślić słowa „w zakresie prawa obcego i między
narodowego” i oznaczyć jako ust. 1 zaś po pkt 2) dodać ust. 2 w brzmieniu: 
„Adwokaci i radcowie prawni mogą świadczyć pomoc prawną w ramach 
spółek, o których mowa w ust. 1, jeżeli są wspólnikami” .

X. Art. 11 projektu powinien otrzymać brzmienie:
„Art. 11.
1. Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa odwołuje sędziego, 

którego małżonek w dniu wejścia w życie ustawy wykonywał zawód radcy 
prawnego jeżeli po upływie roku od dnia jej wejścia w życie nadal ten 
zawód wykonuje.

2. Uprawnienie o którym mowa w art. 61 § 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 
5, wobec sędziego pozostającego w dniu wejścia w życie ustawy w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą wykonującą zawód radcy 
prawnego, może być wykonane nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 
wejścia w życie ustawy” .

XI. Po art. 11 projektu należy dodać art. 12 w brzmieniu:
„Art. 12.
1. Radca prawny, który w dniu 1 października 1996 r. wykonywał zawód 

jednocześnie w ramach stosunku pracy w organach administracji rządowej 
lub samorządowej oraz jednocześnie w kancelarii radcy prawnego albo 
w spółce z udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, 
może świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym nie prowadzącym 
działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, zachowując zatrudnienie w ramach stosunku pracy w organach 
administracji rządowej lub samorządowej.

2. Radca prawny, który w dniu 1 października 1996 r. wykonywał zawód 
jednocześnie w ramach stosunku pracy u innych pracodawców niż wymie
nieni w ust. 1 oraz jednocześnie w kancelarii radcy prawnego albo w spółce 
z udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, może 
świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym przez okres 5 lat od dnia 
wejścia w życie ustawy, zachowując zatrudnienie w ramach stosunku pracy 
u innych pracodawców” .

XII. Dotychczasowy art. 11 projektu powinien otrzymać oznaczenie jako art. 13.
XIII. Dotychczasowy art. 12 projektu powinien otrzymać oznaczenie jako art. 14.
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