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.. 1' Urząd ' do Spraw Kombatantów lest centralnym 
organem administracji państwowej w .prawach okre-
6lonych w erL 2 usL 1."i 

I) w arL 2: ' 
al w ust. 1 t -4 użyty w odpowiednim przypadku wy

raz "Minister" ZAstępuje ~ifł odpowiednio' wyrazem 
"Urząd", ' 

.. ust. 2 otn:ymuje brzmienie: 

.l. Na czele Urzędu do Spraw Kombatantów stoi 
Prezes powoływany i odwoływany przez Pre
zesa Rady Ministrów. Wiceprezesa Urzędu do 
Spraw Kombatantów powołuje I odwołuje Pre
ze. Rady Ministrów na wniosek Prezesa 
Urzędu .... 

II ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
pl. Urzlld do Spraw Kombatantów: 

l) koordynuje działalność centralnych l tere
nowych organów administracji państwowej 
w dziedzinie pomocy l opieki nad komba
tAntami 1 ich rodzinami, 

21 współdziała z ,organizacjami kombatan~klml 
'W organizowaniu pomocy , opieki Dad 
kombatantami I ich rodzinami, 

J) współdziała. odpowiednimi organami 
państwowymi ,i organizacjami społecznymi 
w' zakresie ,opieki nad miejscami. walki 
t męczeńsfwa.", ' ' 

,d.) po usL 3 dodaje się ust 3a I 3b w brzmieniu: 
, ,,3a. Urząd do Spraw Kombatantów podlega Pre-

zesowi Rady Ministrów. , 
3b. Orgariizację Urzędu do Spraw Kombatantów 

określa statut nadany przez Racę Ministrów."" 
Art. 2. Określone w odrębnych przepisach uprawnie

pła i zadania Ministra do Spraw Kombatantów przechodzą 
do zakresu działania Urzędu do Spraw Kombatantów. 'z tym 
te rozporządzenia w sprawach należących do zakresu dzia
lanIa tego Urzędu wydaje Prezes Rady Ministrów. 

Art. 3. U.tawa wchodzi 'W tycie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoftskl 
Sekretarz Rady Państwa: B. Duda 
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USTAWA 

I dnia 26 maJa 1982 r. 

'rawo o adwokaturze. 

DzialI 

Przepisy ogólne. 

Art. l. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania 
pomocy prawnej. współdziałania w ochronie praw i wol
ności obywatelskich oruw ' kształtowanIu l stosowaniu 
prawa. 

2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach sa
morZ4du zawodowego. 

3. Adwok.at w wyk.onywaniu swoich obo~iązków u
wodowycb podlega tylko ustawom. 

Art. 2. Adwokatur~ stanowi ogół adwckatów I apll
kantów adwokackich. ' 

Art. 3. Zadaniem samorządu aaw(rdowego adwokatury 
Jest: -

1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych 
zadań adwokatury, 

2) reprezentowanie adwokatury I ochrona jej praw, , 
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

o wykonywaniu zawodu adwokata. 
") doskonalenie zawodowe adwokatów l kształcenie apli

kantów adwokackich. 
5} ustaldnie I krzewienie zasad- etyki zawodowej oraz 

dba/oś ć o ich przestrz'eganie. ' 
6) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokac

kiego i rozporządz~nie nim. 

Art. 4. 1. Adwokat wykonuje zawód w zespole adwo-
kackim. ' 

2. Adwokat może wykonywać zawód także w obsłu
dze prawnej na zasadach określonych w odrębnych ' prze- ' 
pisach. 

3:W uzaśadnionycb wypadkach Minister Sprawledll- ' 
w ości. na wniosek okręgowej rady adwokackiej, może 
wyrazić zgodę na wykonywanie przez adwokata zawodu 
indywidualnie lub wspólnie z innym F.ldwokatem. ' 

Art. 5. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności zawodowych składa wobec, dziekana 'l~bQwani. 
lreśd następujlłCej: 

.. Slubuj. uroczyście Vi .weJ pracy adwokata pn:y-
czyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolnołd 
obywatelskich ora~ ' umacniania porządku prawnego Pol
.kiej Rzeczypospolitej Ludowej, obowiązki Iwe wype.łniać 
gorliwie. sumiennie I zgodnie z przepisami prawa. zacho
wać tajemnic. zawodową. a w postępowaniu swoim kie
rować się zuadamigodności. uczciwości •• łuszności i .pra-
wiedliwości .poleczn.ej". ' 

Art. I. Adwokat obowiązany jest zachować w tajem
nicy wszystko. o czym dowiedział , się w związku z udzie
leniem pomocy prawnej. 

Art. 7. Adwokat -pqdczas I w związkU z wykonywa
niemobowlllZków zawodowych' korzysta .. ochrony praw
n_j podobnie jak sędzia I prokurator. 

Art. 8. 1. Adwokat przy wykonywaniu zawodu 
adwokackiego korzysta : z wolności słowa i pisma w gra
nicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy 
prawa. ' 

2. Nadużycie tej wolnoŚci •• dnowiące ściganą z oskar
tenia prywatnego zniewagę strony. jej pełnomocnika lub 
obrońcy. kuratora. świadka. biegłego lub tłumacza. pod-
lega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej. 

Art 9. i. Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd 
Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka. Wyższy Sl\d Dy
.cyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. 

2. Członkami organów adwokatury mogą być tylko 
adwokaci. 

Art. 10. Naczelna Rada Adwokacka. Izby adwokackie 
l aespoły ,adwokackie mają osobowość prawną. 

Art. 11. 1. Wybory do organów adwok,atury oraz 
orllanów Izb a<Iwokackich i zespołów adwokackich odby
wajl! się w' głosowaniu tajnym przy nieograniczonej licz
bie kandydatów. 

2. Kadencja organów adwokatury. organów Izb adwo- • 
kackich I zespołów adwokackich trwa trzy lata. jednakże 
14 oneobowil\zane, .działać do czasu ukonstytuow'ania się 
Rawo wybranych organów. , .f 

3. W Prezydium Naczelnej !tady Adwokackiej I w ' 
,l;rtAy'dlaca .u~~wycll rad adwtkackich ale można 'pr.-

" 
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wować tej samej funkcji dłuzej niż przez dwie nastę

pujące po sobie kadencje. Ogl aniczenie to odnosi się tak
że do kierowników zespołów a.clw0kackich. z tym jednak 
że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie ze; 
spolu może wybrać kierownika zespołu na następną ka
dencję. 

4. Poszczególni członkowie organów. o których mowa 
w ust. 1. mogą być odwołani przed upływem kadencji 
przez organ, który ich wybrał. 

Art. 12. 1. Uchwałyorgai"lów adwokatury. organów 
izb adwokackich i_ organów zespołów adwokackich. doty
czące bezpośrednio poszczególnych osób. powinny zawie
rać uzasadnienia faktyczne i prawne. 

2. Termin do wniesienia środków odwoławczych prze
widzianych w ustawie wynosi czternaście dni od dnia do
ręczenia orzeczenia lub uchwały. 

Art. 13. Naczelna Rada Adwokacka składa Radzie 
Państwa coroc.zne sprawozdanie z dziaJalnoŚ"Ci adwoka-
tury oraz przedstawia informacje p~oblemowe. . 

Art. 14. 1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do 
Sądu Najwyższego o uchylenie .sprzecznych z prawem 
uchwał organów adwokatury. 

2. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w 
mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do po
no~vnego rozpoznania właściwemu organowi adwokatury 
z ustaleniem wytycznych co do sposobu jej załatwienia. 

Art. 15. Minister Sprawiedliwości może zwrócić się 
'do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej 
Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej spra
wie należącej do ich wiaściwości. Uchwała Naczelnej 
Rady Adwokackiej powinna być podjęta w tenninie Jedne
go miesiąca. 

' Art. 16. Minister Sprawiedliwości. po zasięgnięciu 
opinii Naczelnej. Rady Adwokackiej, w drodze rozporzą
dzenia. ustala opiaty za czynności adwokackie w postę
powaniu przed organami wymiaru sprawiedliwoŚci. 

Dział II 

Zespoły adwokackle~ 

Art. 17. Zespól adwokacki jest 'podstawowq jednostkq 
organ!zacy jną adwokatury. 

Art. 18. 1. Członkiem zespołu adwokackiego może 
być tylko osoba wpisana.na listę adwokatów. 

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespo-
łu adwokackiego. . 

Art. 19. 1. Nie może byĆ członkiem zespołu adwokat, 

I) jeżeli pozostaje w stosunku pracy. 

2) jeżeli jego małżonek pełni funkcje sędziowskie. pro-
kuratorskie lub w okręgu izby adwokackiej w or-
ganach dochodzeniowo-śledczych, 

3) jeżeli ukon~zył 70 rok życia. 

4) co do którego zapadła uchwała o trwałej niezdol
ności do wykonywania zawodu. 

5) jeżeli został ubezwłasnowolniony. 

2. Adwokat nie może być członkiem zespołu w okrę-

gu tej izby. w którym spokrewniona z nim osoba do dru
giego stopnia lub spowinowacona w pierwszym stopniu 
pełni funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2. 

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 
pracowników nauki. . , 

Art. 20. l. O trwałej ,niezdolności do wykonywanIa 
zawodu' orzeka okręgowa rada adw.okacka. 

2. Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata i jego 
pełnomocnika ustanowionegą spośród adwokatów praz PQ 

zaznajomieniu się z opiniami łub orzeczeniami lekdfskimi. 
Rada wyznacza pełnomocnika z urzędu. jeżeli adwokat 

- go nie ustanowił. 

3; W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie 
trwalej niezdolności do wykonywallld zawodu okręgowa 

rada adwokacka może zawiesić .adwokata tymczasowo w 
wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnie
nieprzysIuguje okręgowej radzie adwokackiej wterly. gdy 
przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o 
ubezwłasnowolnienie. 

An. 21. _ 1. Adwokat - członek . zespołu powinien za
mieszkiwać w miejscowości. ' w której' znajduje się sie
dziba zespołu. Okręgowa rada adwokacka może zezwolić 
na zamieszkiwanie w innej miejscowości w okręguswo
jej izby. jezeli -zamieszkiwanie w' tej miejscowości nie 
utrudnia adwokatowi pracy w zespole. 

2. Naczelną Rada Adwokacka w' uzasadnionych wy
padkach może - po zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
okręgowych rad adwokackich - zezwolić adwokatowi na 
zamieszkanie w okręgu innej izby. jeżeli miejscowość 

zamieszkania jest położona w pobliżu miejscowości. w 
której zespół ma siedzibę. 

Art. 22. Zebranie zespołu lub kierownik zespołu 
adwokackiego może udzi .e1ić członkowi zespołu lub apli
kantowi adwokackiemu ostrzeżenia z powodu uchybienia 
obowiązkom zawodowym. 

Art. 23. Adwokat - członek zespołu ma prawo dOI 
1) udziału w pracach i w dochodzie zespołu, z wy

jątkiem okresu niezdolności do ..pracy spowodowanej 
chorobą lub macierzyństwem, 

2) corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. 

Art. 24. 1. Adwokaci -członkowie zespołów i ich 
rodziny mają na równi z pracownikami prawo do -świad
czeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, ma
cierzyństwa i ubezpieczenia' rodzinnego oraz z tytułu po
wszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich 
rodzin. przy czym przy usta1aniu prawa dośW'i.adczeń 
i ich wysokości pracę w zespołach traktuje -się jako za
trudnienie. a otrzymywane wynagrodzenie ~ jako wy-
nagrodzenie z tytulh zatrudnienia.' - , -

2. Zasiłek chorobowy dla adwokatów - członków ze
społów jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych począwszy od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy. 

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacają ze
społy adwokackie. 

4. Minister Pracy. Płac i Spraw Socjalnych. po za
sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. w drodze 
rozporządzenia. określa: 

1) zasady i tryb opłacania przez zespoły adwokackie 
składek na ubezpieczenie spoJeczne. wysokość tych 

,składek oraz sposób usta-lania wysokości zasiłku cho
robowego. 

2) zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania za
wodu adwokackiego w kancelariach indywidualnyc h 
przed dniem 1 stycznia 1966 r. - przy ustalaniu 
uprawnień emerytalnych. 

Art. 25. - 1. Umowę z klientem zawiera kierownik ze
społu adwokackiego w imieniu iespołu; pełnomocnictwa 
klient udziela adwokatowi. 

2. Kierownik zespołu uwzględnia życzenia ki ienta co 
do wyboru adwokata. chyba że uzasadnione ~zględy 
uniemożliwiają temu adwokatowi udzielenie pomocy 
prawnej. 

3. W wypadku gdy adwokat prowadzący sp rawę nie 
może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub 'Nykonać 
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bSobiście poszczególnych czynności w sprawie, może on 
udzielić su bst Y t UC JI. 

Art. 26. Kierownik zespolu wyznacza z urzędu za-' 
slępcę dla adwolt.ata nie mcijącego możności prowadze-. 
nia aprawy czasowo lub trWiJle albo skreślonego z listy 
adwokatów. DecyzJa kierownika zespołu stanowi upoważ
nienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna 
mieć formę plsemntj, 

Art. 27. \. Adwokat może wypowiedzieć pelnomoc
ni,:two po uzyskaniu zgody kierowmka ze~polu. 

l. Adwokat. wypowiadCljąc pełnomoc!1ictwo', zawiada
mia o tym zainteresowa'ne organyi jest także obowiązany 
jesZcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki. jeżeli 

nie nastąpiło wcześniejsze -objęcie sprawy przez innego 
adwokata lub zwolnienie ze str,;ny klienta. , 

Art. 28. \. Adwokat może , odmówić udzielenia po
mocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których in
formuje. zainteresowanego; Wątpliwości co do udzielenia 
lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga , oiuę
gowII rada adw~)kacka, a w wypadkach nie ci e rpiących 

ltwłoki - dziekan. 
2. W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy 

przepisów prawa nastąpić i. urzędu , zv.'olnić adwokata o,d 
udzielenia ' tej pomocy może tylko olgan, który' go wy
ltnaczył. 

Art. ,29. 1. Koszty nie opłaconej pomocy prawnej 
udzielonej z urzędu ponosi Skarb Panstwa. 

2. Zasady ponoszema przez S)<arb Pal1stwa kosztów 
pomocy prawnej . o której mowa w ust. 1. określa Mini
ater Sprawiedliwości. w drodze rozporządzenia, w poro
lumieniu 'z Naczelną Radą Adwokacką. 

Art. 30.' Organami zespolu adwokackiego są: 

1) zebran ie zespolu, 

2} kierownik zespołu, 

3) komisja rewizyina w zespołach liczących więcej niż 
12 członków, a w, zespołach mniejszych, jezeli zo
stanie ona powołana -uchwałą zebrania zespołu. 

Art. 31. 1. Do zakresu działania zebrania zespolu 
należy w szczególności: 

l) ocena pracy l ,lwodowej członków zespołu i aplikan
tów adwokackich, 

2) wyból kierownika, a w miarę potrzeby także jego za
stępcy, 

3) odwołanie kierownika lub jego ZJstępcy przed upły
wem kadenc jl. 

-4) kontrola działctlności kielownika zespołu, a zwlaszcza 
badanie i zątwierdzanie jego sprawozdań, 

5) wyból komisji rewizyjnej, 

6) . uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków ze
społu, 

J} przyjmowanie nowych członków, wypowiad a nie człon
kostwa ' w zespole i wykluczanie z zespołu, 

l) podejmowanie uchwały w sprawie' zmiany lokalu 
zespplu. 

8) , podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu. 

, 2. W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał ze
.polu przewidzian ye h w ust. ' I pk I 2 ok 'ręgowa rada 
adwokacka moze zgłosić uzasadniony sp lzeciw przeciwko 
wyborowi kielownika lub zdsh-; pcy kleruwnika i zarządzić 
ponowne wybory w termillle miesięcznym. Sprzeciw do· 
tyczący tego sa-mego adwokata 'może ' być: zgłoszony tylko 
Jeden raz. 

Art. 32. 1. Do ważnOSCl uchwały zebrania zespołu 

wymagana jest obecność co najmn~ej dwóch trzecich 

, Poz. l2l 

ogólnej liczby członków zespołu, przy czym uchwały w 
sprawach wymienionych w alt. 31 ust. 1 pkt 2, 3, i i 9' 
zapadają tylko większością co najmniej dwóch trzecich 
głosów - członków zespołu obecnych na zebraniu. 

2. Od uchwały , zebrania zespołu służy odwolanie do 
okręgowej rady adwokackiej jako organu drugiej 
instancji. 

Art. 33. Okręgowa rada adwokacka uchyla lub zmie
nia uchwałę zebrania zespołu adwokackiego sprzeczną 

z ' prawem. 

Art. 34. 1. Okręgowa rada adw9kacka może odwołać 
kierownika zespołu , lub Jego zastępcę, jeżeli zaniedbują 
lub naruszają swe obowiązki. ' 

2. W razie odwołania kierownika zespołu okręgowa 

rada adwokacka powierza czasowo. , wykonywanie czyn
ności kierownika jednemu z członków zespołu, któremu 
nie wolno odrr;Ówić przyjęcia tych obowiązków. 

3. , W wypadku określonym w ust. 2 wybory kierow
nika zespolu odbywają się w termfnie wyznacz'onym przez 
okręgową radę adwokacką. nie póżniej jednak niż w cią
gu jednego miesiąca od uprawomocnienia się uchwały od
wołującej kierownika. Odwołanie wyłącza osobę, której' 
dotyczy, z ponownego wyboru. 
- " t 

Art. 35. Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizy-
tacji zespołów adwokackIch izby. -

Art. 36. Rozwiązanie zespołu następuje na podstawi'e 
uchwały zebrania zespoI u lub uchwaly okręgowej rady 
adwokackiej. ' 

Art. 37. 'Przepisy dzi a lu niniejszego s'tosuje się od
powiednio do adwokatów wykonujących zawód indywi
dua lnie lub wspólnie z innym adwokatem, z wyjątkiem 

przepisu art. 19 ust : l pkt 3. , 

Dział III 

Izby adwokackie. 

Art. 38. ' l. Izbę adwokacką stanowią adwokad. 
aplikanci adwokaccy, mający siedzibę na terenie jedne

go lub kilku województw. 

2. W razie niewybrania do skladu okręgowej rady 
adwokackiej przedstawicieli wszystkich województw wcho
dzących w skład izby, do okręgowej rady adwokackiej 
wchodzi - ponadto w charakterze delegata adwokat z da
nego' województwa. 

3. Tryb, i zasady w,yboru delegata, o którym mowa ' 
w ust. 2. określa regulamin uchwalony przez Naczelną 

Radę Adwokacką. 

Art. , 39. Org,mami izby adwokackiej są: 

1) zgro;Uadzenie izby składające się z wszystkich człon
ków izby wykonujących zawód oraz delegatów śldwo~ 
katów nie wykonujących zawodu, 

2} okręgowa rada adwokacka', 

3) sąd dyscyplinarny, 
4) komis ja rewizy jna. 

Art. ,40. Do zakresu działania zgromadzenia izby 
adwokackiej należy: , 

l) wybór delegatów na KraJowy Zjazd Adwokatury, 

2) wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego. prze
wodniczącego komisji rewizyjnej oraz cZ,lonków i za
stępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu 
dyscyplinarnego i ,komisji rewizyjnej, 

3) uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości skła

dek roczn yeti na potrzeby izby, , 

~l pkreślanie potrzeb cg dg ,f.Qzmieszczenia zespołó\ol 
~l 
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adwokackich, adwokatów f aplikantów adwokackich 
na obszarze działania izby, 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych spra\vozcań 
I działalności okręgowej rady adwokackiej, 

6) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji 
rewizy jnej - zamknięć rachunkowych i udzielaDle 
okręgowej radzie ad wokackiej absolutorium, 

1) podejmowanie mnych uchwał. 

Art. 41. 1. Zwyczajne zgromadzenie Izby - zwołj{

wane przez okręgową radę adwokacką - odbywa się raz 
do roku. 

2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żąda

nie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej 
rady adwol\ackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej 
adwokatÓw członków izby. Zgromadzenie zwołuje się' 'VI. 

. ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania. 

Art. 42. 1. Okręgowa rada adwokacka składa się 
z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do 
czterech zastępców członków. 

. 2. Prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczące
mu komisji rewizyjnej p1\Zysługuje prawo do uczestnictwa 
w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej. 

Art. 43 • . 1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze 
I:wego grona jednego lub dwóch wicedziekanów, sekreta
rza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, skaibnika 
j rzecznika dyscyplinarnego, którzy łącznie z dziekanem · 
stanowią piezydium rady. Ponadto okręgowa rada adwo
kacka wyznacza - spośród adwokatów - zastępców 
rzecznika dyscyplinarnego. oraz powołuje przewodniczą
cego i członków :bespolu wizytat~rów. 

2 . . Prezydium przygotowuje posiedzenia rady. 

Art. 44. Do zakresu działania okręgowej rady adwo
kackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, któryc~ za
latwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz 
Innym organom izb adwokackich, organom zespołów 
adwokackich lub org anom państwowym. 

Art. 45. 1. Do ważności uchwały okręgowej rady 
adwokackiej · wymagana jest obecność co najmniej polo" 
wy. członków, w tym dziekana lub wicedziekana. \ 

. 2. Uchwala okręgowej rady adwokackiej zapad.a więk-. 
lizością głosów; w razie równości głosów przeważa głos 
przewodniczącego. 

Art. 46. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej, 
podjętej w pierwszej instancji, służy zainteresowa
nemuodwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Art. 47 •. 1. Uchwala okręgowej rady adwokackiej w 
sprawie wpisu na listę adwokatów lub aplikantów adwo
kackich powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy 

od daty zło±enia wniosku o wpis. 

2. Od ostatecz.nejdecyzji odmawiającej wpisu na 
listę adwokatów lub aplikantów adwokackich służy za
Interesowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości 
~godnie z Kodeksem .postępowania administracyjnego. 

Art. 48. 1. Dziekan reprezentuje okręgową 'radę adwo
kacką, kieruje jej pracami. przewodniczy na jej posie
dzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej 
ustawie. 

2. Wicedziekan jest stal ym zastępcą dziekana. 

3. Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikanto
wI adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchy 
bienia mniejszej wagi. O.ecyzja dźiekana podlega zaska r
żeniu do okręgowej rady adwokackiej. 

Art.oł9. Okręgowa rada . adwokacka prowadzi listę 
,dwokatów l .lIplikantÓw adwokackich~ . której odpis prze-

syta corocznie Naczelnej Radzie Adwok:lck iej , pr ezesom 
właściwych ' sądów wOJewódzkkh i własciwym prokura
torom WOJewódzkim, oraz zawiadamia o zmianach ' na tej 
liście. 

Art. 50. ' 00 za kresu dzi a ł a nia sądu dyscyplinarnego 
należy wydawanie orzeczel) w sprawach dyscyplinarnych 
członków iz by. 

Art. 51. l. Sąd dyscyplmarny skłasia się z prezesa, 
wiceprezesa. sześcit.> do dwudziestu trzech członków oraz 
trzech zastępców cz ł onków . . 

2. Sąd d yscyp lin arny orzeka w ,kompletach składają
cych się z trzec h sędz-ió-w . 

Art. 52. Do zak resu działania komisji rewizyjnej 
należy kontrola działalności fin an sowej i gospodarczej 
okręgowej rady adwokacki e j OrilZ kontrola wykonywania 
uch,,-:a ł zgromadzenia izby. 

Art. 53. Komisja rewizy jna ) składa się ' z przewodni
czącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięci u 

członków oraz dwóch ,z as tępców członków . 

Dz i a ł IV 

Organy adwokatury. 

Rozdział 1 

Kraiow~jazd Adwokatury. 

Art. 54. 1. Krajowy Zjazd Ad wokatury stanowią de
legaci wybrani w proporcji do liczby członków izby. us ta
lonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie 
mniej niż. s ześciu deleg atów z każdej izby. 

2. W Krajowym Zjeżdzie uczestniczą, nie będący de
legatami, członkowie Naczełnej Rad y Adwo~ackiej oraz 
dziekani okręgowych izb adw okackich. 

Art. 55. 1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się 

co trzy lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada Adwokacka. 
Powinien się on odbyć w ciągu ' miesiąca od daty do
konania wyborów delegatów we wszystkich izbach ad wo
kackich. 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany 

na żądan i e Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyż. 
szej Komisji Rewizyjnej. co najmniej piętnastu członków 
Naczelnej Rady Adwp kackiej albo co na jmniej jednej trze
ciej okręgowych rad adwokackich. 

Art. 56. Do zakresu działania Krajowe'go Zjazdu 
Adwokatury należy w szczegółności: 

1) wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego 

Wyższej Komisji Rewizyjnej. 
2) wybór - nie będących dziekanami - adwokatów 

wchódzącychw skład Naczelnej Rady Adwokacki!' i . 

3)' wybór człon ków i zastępców członków Wyższego 

Sądu OyscyplinarIł€goi Wyższej Komisji Rewizyjnej, 

4) rozpatrywanie i · zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej 
Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 
i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie -
po wysłuchaniu wnioskÓw Wyższej Komisji Rewizy j
nej - zamknięć rach unkowych i ud:?ielanie Nilczel-
nej Radzie Adwokackiej absolutorium, ' 

5) wytyczanie kierunków działania samorządu adwo
kackiego. 

6) uchwalanie regułamii1ów dotycząc ych : 

8) t rybu wyborów do organów adwokatury i orga
nów izb adwokackich oraz dział a'nia tych organów, 

h) zasad tworzenia, o rganizow'a nia:, fu nkcjonowania 
i rozwiązywania zespołów adwokackich praz ucze

\.. i tniczenia W dochodzie zespołut 
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c) zasad wykonywania zawodu indYwidualnie lub 
wspólnie z innym adwokatem. 

dl trybu obrad Zjazdu. 
1) określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów 

i gospodarowania majątkiem adwokatury. i .: 

Rozdział 2 

Naczelua Rada Adwokacka. 

Art. 57. 1. Naczelną Radę Adwokacką tworzą: 

1) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, _ 
2) adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwoka

tury w liczbie .odpowiadającej liczbie iizlekanów 
okręgowych rad adwokackich, nie wIęcej jednak niż 
ośmiu adwokatów z tej samej izby, 

3) dziekani okręgowych rad adwokackich. 

2. Siedzibą Naczel.nej Rady Adwokackiej jest m. sto 
'VVarszawa. 

Art. 58. Do zakresu dzialania Naczelnej Rad y Adwo
kackiej należy : 

1) reprezentowan ie adwokCltury, 
2) nadżór nad dzialalnością Prezydium Naczelnej Rady ' 

Adwokackiej, 
3) nadzór nad dzi a ł al nośc ią okręgowych rad adwokac

kich oraz nadzór nad bztałceniem aplikantów przez 
te rady, 

4) ustalanie liczby ' izb adwokackich, ich zasi ęgu tery. 
torialnego oraz siedzib, . 

5) ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, orga
nów poszczególnych iib adwokackich. a takze liczby 
stale urzędUjących członków tych organów i zasad 
ich wynagradzania. 

6) ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości. opiat za czynności zespolów adwokackich, 
z wyjątkiem czynności określonych wart. 16; uchwa
ła Naczelnej Rady , Adwokackiej podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej "Monitor Polski", ' 

7) ustalanie. w porozumieniu . z Ministrem, Sprawiedli
wości, planu rozmieszczenia zespołów adwokackich. 
adwokatów i aplikantów adwokackich. 

8) ' rozpoznaWdnIe odwolań od uchwal ' okręgowych rad ' 
ad wokackich. 

9) ' udzielanie opinii o projektach aktów prawod awczych 
oraz 'przedstawi anie wniosków' i postulatów w zakre
sie tworzen,ia i stosowania prawa, 

10) rozporządzanie zarząd majątkiem Naczelnej Rady 
Adwokackiej. 

11) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej 
i okLeslanie udZia łu poszczególnych izb adwokackich 
w pokrywani u jej wyd at ków budzetowych, 

12) llchwatani~ regulaminów dotyczących : 

aj zasad wyboru delegatów adwokatów nie wykonu
jących zdwodu - na zgromadzenia izb adwdkac
kich, 

b) zasad odbywania aplikacji adWOkackiej składa-
nia egzaminu adwokackiego, 

c) zasad funkcjonowania rad adwokackich. 
d) zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizy-

tatorów. -

e) rachunkowości zespolów adwokackich. w porozu
mieniu z Ministrem Finańsów. 

f) wzorów pieczęci organów adwokatury, 
13) zawieszanie w sprawowaniu funkcjI' ze względu Ud 

naruszenie po~~-tawowych obowiązków poszczególnych 

członków organów izb adwokackich i organówzespo
łów adwokackich. z wy JąlK1em członków sądó~dys

, cyplinarnych." orąz zwrilCdOle się do właściwych orga
nóW o ich odwołante. 

Art. 59. 1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera z~ 
swego grona dwóch wiceprelesów. sekretarza. skarbnika, 
rzeczntka dyscyplinarnego. ldstttPCę sekretarza oraz ,dwóch 
cZłonkow, którzy łącznie z pr 'ezesemstanowią Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wy
kondwczym Ndczelnej Rady Adwokackiej. 

2. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza ...... spośród 

adwokatów - ZdStępców rzecznika dyscyplinarnego Na
czelnej Rad y Ad wokackiej. 

3. Prezydium sprawuje ' czynności należące do za
kresu dzidłdnia Naczelnej Rady Ądwokackiej. z wyjątkiem 
wymienionych wart. 58 pkt 2. 1. 11 i 12. 

Art. 60. Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały 
okręgowych rad adwokackich sprzeczne z pIe,.wem. ' 

Art. 61. Ndczelna Rada Adwokacka może zwrócić si, 
do okręgowej rady adwokackiej o podjęcie uchwały w 
określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. 
Uchwała \ powIOn a być podj ęta nie później niż w ciągu 
jednego miesiąca. 

Art. 62. 1. , Naczelna Rada Adwokacka powołuje' spo
śród adwokatów Centralny ZesPQłWizytatoró-..y oraz prze
wodniczącego Zespołu i jego zastępcę. 

2. Wizytatórzy sprawują kontrolę nad wykonywaniem 
przez zespol y , adwokackie i adwokatów przepisów niniej
szej usta wy oraz innych przepisów dotyczących adwo
katury. 

Rozdział 3 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

Art. 63. 1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa shi 
' z dwudziestu trzech członków oraz trzech, zastępców 
członków. 

2. Członkowie Wyższe'go Sądu Dyscyplinarnego wy
bierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów. 

3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sę
dziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy roz
poznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne. 

4. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ' uczestni
czy w pOSiedzeniach Naczełnej Rady Adwokack~ej oraz 
-składa jej okresowe informacje o stanie- spraw dyscy
plinarnych. 

Rozdział " 

Wyższa Komisja RewlzYJua. 

Art; M. 1. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje 
kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczel
nej Rady Adwokackiej oraz kontrolą wykonywania 
uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury. ' 

2. Wy~sza Komisja Rewizyjna składa się z przewod
niczącego. zastępcy przewodniczącego I czterech człon" 

ków oraz dwóch zastępców członków. 

3. Pr,zewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej Infor. 
muje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wy
nikach przeprowadzonych kontroliora~ ma prawo ucze .. 
stniczyć w posiedzeniach tych organów. ' 

Dział V -

Wpis n. listę adwokat6w. 

i Art. 65. , Na listę · adwokatów może bl::ł wpisany ten. 
ktoc 

/ ' 
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I) Jeat nieskazitelnego charakteru i swym rlotychcza
aowym zachowaniem daje rękojtnię co do prawidło
wego wykonywania zawodu adwokata w ' Polskiej 
Rzeczypospolitej .Ludowej. 

2) posiada obywatelstwo p.olskie i korzysta w pełni 
z praw publicznych oraz' ma pełną zdolność do czyn
ności prawnych. 

3) ukończył wyższe studia prawnicze. 

4) odbył aplikację adwokacką i złożył egzamin adwo
kacki. 

Art. 66. Wymagań odbycia aplikacji . adwokackiej 
\ I złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:, 

l) profesorów 1 doktorów hqbiJitowanychnauk praw
nych. 

t) oSÓb. któ~e co najlJUllej przez trzy lata zajmowały 
stanowisko sędziego. prokuratora lub notariusza. 

II) osób. które majitc kwalitikacje sędziowskie. pro ku- . 
ratorskie lub nota'rialne przynajmniej przez trzy lata 
ujmowały stanowisko prezesa. wiceprezesa lub arbi-

, tra w państwowym . arbitrażu gospodarczym albo sta
nowisko r~dcyprawnego ' w pełnym wymiarze za
trudnienia. 

.) OIób. które odbyły aplikację radtowskll przewidzianą 
w przepisach o radcach prawnych i złożyły egzamin 
radcowski oraz przynajmniej 3 lata zajmowały sta

' nowiskoradcy prawnego w pełnym wymiarze za
trudnIenia. 

Art. 87. , Osoby. które wykonywaly zawód sędziego 
' lub prokuratora. nie mogli w ciągu dwóch lat od zaprze
• tania wykonywania tego zawodu uzyskać wpisu na listę 
adwokatów w okręgu tej izby adwokackiej. w której 
aajmo~.ły powyższe stanowiska. Zakaz ten nie dotyczy 
aędziów Sądu Najwyższego. sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz prokuratorów Prokuratury Gene
ralnej. 

Art. 88. ' l. O wpisie na listę adwokatów decyduje 
prągowa rada adwokacka. 

1. Okręgowa rada adwokacka może odmówić wpisu 
aa Ust. adwokatów osobom. o których mowa wart. 66. , 

. tylko wtedy. gdyby wpis naruszał przepisy art. 65 pkt 
1-3 . . Okręgowej radzie adwokackiej przysługuje prawo 
wgllldl.l do, akt osobowych i dyscyplinarnych ubiegają-
cego si. o wpis. (", 

3. Okręgowa rada adwokacka. podejmując uchwalę 
I 40tycUlcII wpisu na ~ist. adwokatów. wyznacza jedno

tześnie siedzibfI. kielUjąC się w tym względzie koniecz
abścill prawidłowego rozmieszcienia adwokatów dla za
pewnienia ludności należytej pom~y prawnej. 

4. Okręgowa rada adwokacka może zaniechac wy
&naczenia siedziby. jeżeli zachodzą przeszkod y w rozu
mieniu art. 19 ust. 1 do wykonywania zawodu w zespole 
adwokackim. . 

Art. 69. 1. Okręgowa rada adwokacka zawiadamia 
'. ,, ~ ter~inie 30 dni Ministra SprawiedliwośCi o każdej 
u~hwale o wpisie na listę adwokatów lub aplikantów 
adwokackich. jak 1 o odmowie wpisu. 

1. Wpis na listę adwokatów lub a.plikantów adwo
kackich uważa się za dokonany. jeżeli Minister Sprawie
dliwości nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od 
daty otrzymania uchwały wraz z aktami OSobowymi wpi
.anego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. 

3. Decyzja Ministra Sprawiedliwości może być za
.kariona do S.dl.l Najwyższego przez zainteresowanego 
ll.lborgan "lILor~dl.l adwokackiego w terminię 30 dni 
.teł •• tJdor4lCMllia tej decyzji. . 

Art. ,70. Adwokat za zgodą okręgowej rady adwo
kackiej może przenieść się 'do innego zespolu adwokac
kiego w bk.ręgu tej samej izby. 

Art. 11. Adwokat moze przenieść siedzibę do okręgu 
Innej izby za zgodą okręgowej rady adwokackiej izby, 
w której ma siedzibę. oraz okręgowej rady adwokackiej 
izby. ao której zdmielza się przenieśc. 

D z i a ł VI 

Skreślenie z listy adwokatów. 

, Art. 72. 1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwo-
kala z listy w wypadku: 

l) śmierci. 

2} wystąpienia z adwokatury. 

3) przeniesienia siedziby do innej i~by adwokackiej. 
4) objęcia stano'wiska w organach wymiaru sprawiedli

wości. organach ścigania; notariacie i państwowym 
arbitrażu gospodarczym. 

5) powołania do wojskowej służby zawodowej, 
. 6) utraty obywatelstwa polskiego. 

i} utraty z mocy wyroku sądowe.go praw publicznych 
lub prawa wykonywania zawodu. 

8} orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwoka
tury. 
'/.. Okręgowa rada adwokacka może odmówić skre

tlenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w 
ust. I pkt 2 lub 3. jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się 
postępowanie dyscyplinarne . 

Art. 73. Adwokat skreślony z listy adwokatów z przy
czyn wymienionych wart. 72 ust. l ' pkt 2. 4 i 5 podlega 
na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę. chyba że 
przestał oopowiadać wa runkom przewidzian ym wart. 65 
pkt 1 i 2. ' 

Art. 74. Okręgowa rada ' adw:okacka może skreślić 

adwokata z listy adwokatów w związku z czynem popeł
nionym przed wpisem na listę. jezeli czyn ten nie był 

znan'y okręgQwej radzi.e adwokackiej w chwili wpisu. ił 
Itanowiłby przeszkodę do wpisu . 

D z i a I VII 

ApUkacja adwokacka. 

Art. 75. Do aplikantów adwokackich stosuje się od
powiednio przepisy art. 5-8. 21. a rt. 65 pkt 1-3. art. 68 
ust. 1 i 3. art.. 70 i 71. 

Art. 76. AplikClcja adwokacku trwa cztery lata. przy 
czym co najmniej przez okres roczny odbywa się ją w 
sądzie. prokuraturze. pailstwowym ć1fbitrażu gospodarczym 
i w innych organach ocbrony plilwnej na podslawie skie
rowania okręgowej rady adwokackiej. Aplikantom wpi
sanym na listę po odbyciu aplikacji sądowej" prokumtor
skiej lub notarialnej. arbitrażowej lub radcowskiej okrę

gowa rada adwókc1ckll może skrócić do dwóch lat ok'es 
aplikacji c1dwokc1ckiej. 

Art. 77. Po roku aplikacji ćrpli kil nt aaWOkc1Cki może 
zastępować adwoka ta przed sądem rejonowym . . organctmi 
administracji pcióstwowej i instytucjami. Po dwóch latach 
eplikdcji aplikant adwokacki moze takżezdstępowilć adwo o 

kala przed innym.! sądami. z wyjątkiem Naczelnego Sądu 
Administracy jnego i Sądu Najwyższego. ' 

Art. 78. Aplikacja adwokacka końCzy się egzi.minem 
adwokackim, Egzanlin może być powtórzony - w razie 
niepomyślnego wyniku -jeden raz, w terminie ustalonym 
prz~z pkr.ęgowll radę adwokack" • 

. -------. 

, 
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Art. 79. t. Okręgowa rada adwokacka skreśla apU. 
kanta adwokackiego z listy wskutek: 
, 1) okoliczności wymienionych wart. 72 ust. 1, 

': 2) nieprzystąpienia beż usprawiedliwionej przyczyny 
do, egzaminu, adwokackiego w ciągu trzech miesięcy 
od zakończenia aplikacji adwokackiej lub do ponow· 
nego egzaminu w ,terminie ustalonym przez okręgow~ 
radę adwokacką. 

2. Okręgowa rada adwokacka może sk reś lić apH
kanta ' adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w 
okresie pier~szych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi 
jego ?ieprzydatność do wykon ywania za wod u adwokata. 

3. Od uchwały o skreśleniu aplikanta adwokackiego 
VI myśi ust. 2 służy odwołanie do Naczelnej Rady 
Adwokackiej. 

D z i a I VIII 

' Odpowiedzialność dyscypUnarn~ , 

Art. 80. Adwokaci i aplikanci adw,okaccy podlegaJ~ 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzecz
ne z prawem. z zasadami etyki lub , godności zawodu 
bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. 

Art. 81. 'Kary dyscyplinarne są następujące: 

1) upomnienie. 
2). nagana. 
3) kara pieniężna. 
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na okre. 

od trzech miesięcy do trzech lat, 
5) przeniesienie siedziby, 
6) wydalenie z adwokatury. 

Art. 8~. 1. ' Adwokat lub aplikant adwokacki, prze
ciwko któremu 'toczy się postępowanie dyscyplinarne lub 
k arne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach 
zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uza
sddnionych okolicznościach sprawy. Postanowienie o tym 
zawieszeniu I wydaje sąd ' dyscyplinarny z urzędu bądź na 
wnIOsek stron. ; 

2. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczaso
wym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli 

okres tymczasowego zawieszenia trwa więcej niż trzy 
miesiące, Wyższy Sąd Dyscyplinarny bada z urzędu za
sadność zawieszenia. 

Art. 83. L Minister ' Sprawiedliwości może: 
, 1) polecić wszczęcie postępowania dyscyplinarnego prze" 

ciwko adwokatowi lub aplikantowi a,dwokackiemu. 
2) po zapoznaniu się z wyjaśnieniami obwinionego, ,nie 

wczesniej jednak ' niż po upływie 30 dni od daty wy
stąpienia o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
tymczasowo zawiesić w \vylwnywaniu czynności ' za
wodowych adwokata lub aplikanta adwokackiego, 
przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscypli
narne. gdy popełnienie czynu 'nie budzi · wątpliwości 

i z uwagi na jego ' charakter należy oczekiwać wy
mierzenia kary nie niższej niż zawieszenie w czyn
nościach adwokackich. ' 

2. Decyzja Ministra ilprawiedJiwości, o której mowa 
w usLI pkt 2, może być zaskarżona do Sądu Najwyż
szego przez zainteresowanego Juborgan samorządu adwo
kackiego w terminie 30 dni od daty jej doręczen i a, 

3. Sąd dyscypli~16rny może uchylić tymczasowe za. 
wieszenie. o którym mowa w ust. 1 pkt 2. w razie orz .. 
czenia kary wymienionej wart. 81 pkt 1-3 lub uni.-
winnienia. 

.I 
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Art. 84. l. W razie uniewinnienia lub umorzenia po
stępowania adwokatowi przysługuje w stosunk'U do izby. 
adwokackiej roszczenie o utracony udzialw dochodzie 
zespoI u, jeżeli tymczasowe zawieszenie w czynnościach. 
zawodowych było nieuzasadnione. 

2. Zasady przewidziane w ust. l ,.stosuje się odpo
wiednio do uniewinnienia lub umorzenia postępowania , 

w wyniku re'wizji nadzwyczajnej lub wznowienia postEl
powania. 

' 3. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wnioskll 
w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orze
czeń dyscyplinarnych, o których mowa W ust. 1 i ~ 

4. O roszczeniach powyższych orzeka 'Ild dyscyplt. 
narny. 

Art. 85. Sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscypll
narny może 'I.!morzyć postępowanie dyscyplinarne w Wy4 
padkach mniejszej wagi. 

Art. 86. 1. Kara nagany oraz kara pieniężna po" 
ciągają z'a sobą utratę prawa wybieralności do organów: 
adwokatury, organów izb ' adwokackich oraz' organów ze
społów adwokackich! na okres trzech lat od .dnia uprawo-
mocnienia się orzeczenia. \ ' 

,2. Kara pieniężna może być orzeczona Jako kara ,za" 
sadnicza lub kara ' dodatkowa. Karę pieniężną wymierza 
się w granicach od połowy miesięcznego zarobku d~ 
trzymiesięcznego zarobku adwokata. Wpływy z kar piet 
niężnych okręgowa rada adwokacka przekazuje na cel, 
społeczne adwokatury. 

3. Kara ' zawieszenia w czynnośtiach ' zawodowych 
oraz kara przeniesienia siedziby pociągają za 1I0bą utratll 
prawa wybieralności do organów adwokatury na okre. 
sześciu lat od dnia uprawomocnienia sią orzeczenia. 

4. Adwokat zawieszony w czynnościach zawodowycłl 
nie może występować przed sądem lub innymi organa
mi pailstwowymi. W okresie zawieszenia adwokat mOŻtt 
wykonywać inne ,cz y nności, zlecone mu przez kierownika 
zesllOlu ad wokackiego. . 

5. Ka ra wydalenia z adwokatury pociąga za sob~ 

skreślenie z listy adwokatów, bez prawa ubiegania si~ 
o ponowny wpis. 

Art. 87. 1. W stosunku do aplikantów adwokackich 
nie orzeka się kary pieniężnej. 

2. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynno. 
ściachzawodowych stosuje się odpowiednio do aplikan
tów adwokackich. przy czym czasu trwania zawieszenia 
aplikanta w czynnościach nie zalicza się do okresu obo. 
wiązkowej aplikacji. 

Art. 88. 1. Dziekan rady adwokackiej może wymie. 
rzyć członkowi izby karfł upomnienia. ' 

2. Od kary upomnienia wymierzonej w trybie prze~ 
widzianym I w ust. l służy odwołanie do '!Idu dYscy. 
plinarnego, który orzeka w ' tych .prawach jak.p druga 
i zarazem ostatnia instancja. 

'Art. 89. Postępowaniedyscyplinani. toczy się nie- ' 
zależnie od postępowania karnego o ten .am czyn, moz. 
jednak być zawieszone do czasu ukończenia postępowa. ' 
nia karnego. 

Art. 90. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie 
wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okolicz. , 
ność, która według Kodeksu postępowania karnego wy
łącza ściganie. 

2. W razie śmie rci obwinionego przed ukończeniem -, 
postępowania dyscyplinarnego postanowieni. oumorze. 
niu traci moc I postępowanie toczy się nadal. jeźeli żąda 
tegq - w ter~inie dwumiesi~cznym pd dnia zgonu obwi .. 

I ', 
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nionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat 
ląb siostra. . 

Art. 91. 1. Rewizję nadzwyczajną od prawomocnego 
orzeczenia dyscyplinarnego może wnieść Minister Spra. 
wiedliwości, Prokurator Generalny PRL lub Prezes Na
czelneJ Rady Adwokackiej z powodu pogwałcenia 

, istotnych przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności 
orzeczenia. • 

2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść obwinionego 
D!.oże być wniesiona . w ciągu sześciu miesięcy od- daty 

. uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 
3. Rewizję nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy. 

Art. 92. 1. Nie można wszcząć postępowani,a dyscy
plinarnego. jeżeli od chwili popełnienia przewinienia ' upły

nęło trzy lata, a w wypadkach przew.idzianych wart. 8 
ust. 2 - sześć miesięcy. 

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamióna przestępstwa. ' 

-przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześ niej niż 

przedawnienie karne. 
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czyn

ność organu powołanego do ś<;igania przewinienia. 
-t. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, je

tell od czasu jego popełnienia upłynęly trzy lata, a w 
wypadkach wymienionych w ~rt. 8 ust. 2 ..:.- dwa lata. 

Art. 93. Oskarżycielem w ' postępowaniu jest rzecznik 
_ dyscyplinarny. 

Art. 94. ,l. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscy
plinarnym następuje z urzędu po upływie: 

l) trzech ' lat · od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
dyscyplinarnego. orzekającego karę upomnienia, karę 
nagany lub karę pieniężną. 

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czyn
nościach zawodowych lub wykonania kary przenie
sienia. siedziby, 

' leżeli 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 
a adwokatury. 

Art. 95. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. w drodze rozporzą

dzenia. wyda szczegółowe przepisy o postępowaniu · dyscy-
plinarnym. . 

Dż i a ł IX 

Zmiany w przepisach obowiązująćych 
orazprzt'plsy przejściowe i końcowe. 

Art. 96. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Ko
deks postę.powania kdfnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96) drt. 550 
skresla się. 

Art: 97. 1. ' Adw'okaci i aplikallCl adwokaccy. wpiSani 
na listę w dniu wejścia w życie ustawy, są adwokatami 
i aplikantami w- rozumieniIJ prawa o adwokaturze. 

. 2. Aplikanci adwokaccy. wpisani na listę aplikantów 
przed dniem wejścia w życie ustawy odbywają dwuletnią 

. aplikację adwokacką. 

Art. 98. Członek zespolu adwokackiego. ,będący w 
dniu wejścia w życie ustawy w wieku . uniemożliwia
jącym członkostwo w zespole ·adwokackim. zachowuje 
pra,wo członkostwa do dnia 31 grudnia 1983 r. 

Art. 99. 1. Wymagań odbycia aplikacji adwokackiej 
nie stosuje się do osób, -c które po ukonczeniu wyższych 
studiów prawniczych zajmowały przez okres 'pięciu lat 
stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze zatrud
nienia. 

2. Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z sa
. morządem radcowskim określa w regulaminie zasady 

i tryb składania uzupełniającego egzaminu adwokackie
go pr~ez osoby wymienione w ust. 1. 

Art. 100. 1. Wybory organów izb adwokackich i de
legatów na Krajowy Zjazd Ad wokatury odbędą się w 
ciągu rOĘu od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2: Dotychczasowe organy adwokatury oraz organy izb 
adwokackich działają do cZasu ukonstytuowania się no
wo wybranych organów. 

Art. 101. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 
1963 r. o ustroju adwokatury (Dz. U" Nr 57. poz. 309 
i z 1967 r. Nr 13. poz. 55). 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 w zakresie. w 
jair.im nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. zachowują 

moc ,do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na 
podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 102. Ustawa wchodzi w życie z dniem l paź
dziern*a 1982 r. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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. z dnia 26 maja 1982 r. 

o zmla~le niektórych przepisów prawa karńego l prawa o wykroczeniach. 

Art. 1. W Kodeksie karnym wprowadza s ię ·'nastę- . 
pujące zmiany: 

1) wart. 5 § 3 wyrazy' ,,5.000 złotych" zastępuje się , 
wyrazami ,,20.000 zł9tych", . . 

2) - w art. 36 § 1 wyrazy "od 500 do 25.000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 5.000 do 100.000 złotych", 

3) wart. 36 § 2 wyrazy "od 500 do 1.000.000 złotych" 
zastępu~ się wyrazami "od 5.000 do 1.000.000 zło
tych", , 

4) wart. 31 § 1 wyrazy ,,1.000 złotych" zastępuje się 
. wyrazami ,,5.000 złotych", a' wyrazy "od 50 do 150 
złotych - wyrazami "od 200 do 600 zlotyeh" , 

,--

$) 'wart. 59 § 3 wyrazy ,;do 5.000 złotych" :zastępuje. 
się wyrazami "do 20;000 złotych", 

6) wart, 83 § 3 wyrazy .. od 100 do 300 złotych" za~ 

stępuje się wyrazami "od 400 do 1.200 złotych", 

1) wart. 84- § 2 wyrazy "od 1000 do 3.000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 4.000 do 12.000 złotych", 

B) wart. 120 § 9 wyruZy ,,100.000 zlotych" zastępuje 

się wyrazami ,,300;000 złotych", a wyrazy ,,200.000 
złot ych" ~ wyrazam( ,,600.000 złotych". 

'--o 
. Art. 2. § 1. W Kodeksie wykro.czeń wprowadza się 

następując~ zmi an y: 

l) wart. 1 wyrazy "do 5.000 złotych" zastępuje się. 
wyrazaini ' .. do 20.000 złotych", 

;2) . w . art. 10 § 2 wyrazy "od 50 do t 50 złotych" za,. 
litępuje się wyrazami, "od 200 do 600 złotych", ~ 
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