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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).

w jakim nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych
na podstawie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 w zakresie,

Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1982 r.

1059
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych.
1. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 22 maja
1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 471) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19,
poz. 145), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu
przez sàdy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33,
poz. 175),
2) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
3) ustawà z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 471
i Nr 124, poz. 782 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853),
4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
5) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych,
art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym, art. 15
ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
niektórych innych ustaw oraz w cz´Êci: art. 4b ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze,
art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju
sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 75, poz. 853),
6) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 931),
7) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 48, poz. 545),
8) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
9) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),

10) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676),
11) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
29 maja 2002 r., sygn. akt P. 1/01 (Dz. U. Nr 78,
poz. 717)
i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145), który stanowi:
„Art. 76. W Prawie o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r.
Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98,
z 1974 r. Nr 50, poz. 316, z 1975 r. Nr 16,
poz. 91 i Nr 34, poz. 183 oraz z 1982 r.
Nr 16, poz. 125) w art. 51 § 1 dodaje si´
lit. h) w brzmieniu:
«h) osoby, które co najmniej przez trzy lata
wykonywa∏y zawód radcy prawnego».”;
2) art. 15—17 i art. 20 ustawy z dnia 24 maja 1989 r.
o rozpoznawaniu przez sàdy spraw gospodarczych
(Dz. U. Nr 33, poz. 175), które stanowià:
„Art. 15. Przepis art. 8 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do spraw w przedmiocie wpisu na list´
radców prawnych i spraw w przedmiocie
wpisu na list´ aplikantów radcowskich,
z tym ˝e sprawy te, toczàce si´ przed prezesami okr´gowych komisji arbitra˝owych, przekazuje si´ do dalszego rozpoznania w∏aÊciwym radom okr´gowych izb
radców prawnych, a sprawy, w których
wniesiono Êrodki odwo∏awcze od decyzji
prezesów okr´gowych komisji arbitra˝owych, przekazuje si´ Krajowej Radzie
Radców Prawnych. W razie uchylenia decyzji, Krajowa Rada Radców Prawnych
przekazuje spraw´ w∏aÊciwej radzie okr´gowej izby radców prawnych.
Art. 16. Listy radców prawnych i listy aplikantów
radcowskich, prowadzone dotychczas
przez okr´gowe komisje arbitra˝owe,
przekazuje si´ wraz z aktami osobowymi
w∏aÊciwym radom okr´gowych izb radców prawnych do dalszego prowadzenia.
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Art. 17. Aplikanci radcowscy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy odbywajà
aplikacj´ radcowskà, koƒczà t´ aplikacj´
wed∏ug przepisów dotychczasowych,
z tym ˝e aplikacj´ radcowskà prowadzà
okr´gowe izby radców prawnych.”
„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1989 r., z tym ˝e art. 8 ust. 5
i art. 13 ust. 1, 5 i 6 wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;
3) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;
4) art. 10—14 i art. 16 ustawy z dnia 22 maja 1997 r.
o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 75, poz. 471 i Nr 124, poz. 782 oraz
z 1999 r. Nr 75, poz. 853), które stanowià:
„Art. 10. 1. Spó∏ki Êwiadczàce pomoc prawnà obowiàzane sà w ciàgu jednego roku od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dostosowaç swojà form´, sk∏ad osobowy
i przedmiot dzia∏alnoÊci do przepisów tej
ustawy albo zakoƒczyç dzia∏alnoÊç w zakresie Êwiadczenia pomocy prawnej.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do spó∏ek
z udzia∏em zagranicznym, które Êwiadczà pomoc prawnà, istniejàcych w dniu
1 paêdziernika 1996 r., utworzonych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1991 r. o spó∏kach z udzia∏em zagranicznym (Dz. U. z 1997 r.
Nr 26, poz. 143), z tym ˝e termin wykonania obowiàzku dostosowania swojej
formy, sk∏adu osobowego i przedmiotu
dzia∏alnoÊci, z uwzgl´dnieniem art. 11,
albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci w zakresie Êwiadczenia pomocy prawnej, wynosi 3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. 1. Spó∏ki z udzia∏em zagranicznym mogà
byç tworzone na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 10 ust. 2, w celu
Êwiadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
spe∏niajà nast´pujàce warunki:

Poz. 1059
1) wszyscy wspólnicy (akcjonariusze)
zagraniczni posiadajà uprawnienia
do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego
uzyskane za granicà albo sà spó∏kami
z wy∏àcznym udzia∏em takich osób,
a wszyscy wspólnicy polscy sà radcami prawnymi lub adwokatami,
2) wspólnicy (akcjonariusze) zagraniczni wyka˝à wzajemnoÊç ze strony krajów, w których posiadajà uprawnienia do samodzielnego wykonywania
zawodu okreÊlonego w pkt 1,
a w przypadku spó∏ek, o których mowa w pkt 1, ze strony krajów ich siedziby.
2. Adwokaci i radcowie prawni mogà
Êwiadczyç pomoc prawnà w ramach
spó∏ek, o których mowa w ust. 1, je˝eli
sà wspólnikami lub akcjonariuszami.
Art. 12. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Krajowej Rady Sàdownictwa
odwo∏uje s´dziego, którego ma∏˝onek
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wykonywa∏ zawód radcy prawnego
w kancelarii radcy prawnego oraz
w spó∏ce jawnej lub cywilnej z wy∏àcznym udzia∏em radców prawnych lub
radców prawnych i adwokatów, albo
w spó∏ce komandytowej, w której komplementariuszami sà wy∏àcznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci takich spó∏ek jest
Êwiadczenie pomocy prawnej, je˝eli po
up∏ywie 3 lat od dnia jej wejÊcia w ˝ycie
nadal ten zawód wykonuje.
2. Uprawnienie okreÊlone w art. 61 § 2
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 7,
wobec s´dziego pozostajàcego w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa z osobà wykonujàcà zawód radcy
prawnego, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç wykonane nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
Art. 13. 1. Radca prawny, który w dniu 1 paêdziernika 1996 r. wykonywa∏ zawód jednoczeÊnie w ramach stosunku pracy w organach administracji rzàdowej lub samorzàdowej oraz w kancelarii radcy
prawnego albo w spó∏ce z udzia∏em
radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, mo˝e Êwiadczyç pomoc prawnà osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia∏alnoÊci gospodarczej przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zachowujàc zatrudnienie w ramach stosunku
pracy w organach administracji rzàdowej lub samorzàdowej.
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6) art. 17 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), który stanowi:

7) art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie
ustawy o radcach prawnych (Dz. U. Nr 48,
poz. 545), które stanowià:
„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw niezakoƒczonych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy orzeczeniami sàdów dyscyplinarnych
wydanymi w drugiej instancji.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
8) art. 633 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), który
stanowi:
„Art. 633. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
9) art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), który stanowi:
„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
10) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 1999 r.”;

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik

2. Radca prawny, który w dniu 1 paêdziernika 1996 r. wykonywa∏ zawód jednoczeÊnie w ramach stosunku pracy u innych pracodawców ni˝ wymienieni
w ust. 1 oraz w kancelarii radcy prawnego albo w spó∏ce z udzia∏em radców
prawnych lub radców prawnych i adwokatów, mo˝e Êwiadczyç pomoc prawnà
osobom fizycznym przez okres 5 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
zachowujàc zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innych pracodawców.
Art. 14. Do osób, które rozpocz´∏y aplikacj´ adwokackà lub radcowskà przed dniem wejÊcia
ustawy w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 20 czerwca 2002 r. (poz. 1059)

USTAWA
z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i dzia∏ania samorzàdu radców prawnych.
————————
1 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
22 maja 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 75, poz. 471), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 wrzeÊnia 1997 r.

2. Tytu∏ zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej.
Art. 2.2 Pomoc prawna Êwiadczona przez radc´
prawnego ma na celu ochron´ prawnà interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
Art. 3. 1. Zawód radcy prawnego mo˝e wykonywaç
osoba, która spe∏nia wymagania okreÊlone niniejszà
ustawà.
————————
2 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
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2.3 Radca prawny wykonuje zawód ze starannoÊcià
wynikajàcà z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy
prawnego.

2. Jednostkami organizacyjnymi samorzàdu posiadajàcymi osobowoÊç prawnà sà okr´gowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

3.4 Radca prawny jest obowiàzany zachowaç w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzia∏ si´ w zwiàzku
z udzieleniem pomocy prawnej.

3.9 Nadzór nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu wykonuje
Minister SprawiedliwoÊci w zakresie i formach okreÊlonych niniejszà ustawà.

4.4 Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie mo˝e byç ograniczony w czasie.

Rozdzia∏ 2
Wykonywanie zawodu radcy prawnego

5.4 Radca prawny nie mo˝e byç zwolniony z obowiàzku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedzia∏ si´ udzielajàc pomocy prawnej lub prowadzàc spraw´.
Art. 4.5 1.6 Wykonywanie zawodu radcy prawnego
polega na Êwiadczeniu pomocy prawnej podmiotom
gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, z wy∏àczeniem spraw rodzinnych,
opiekuƒczych i karnych. Wy∏àczenie to nie obejmuje
wyst´powania w sprawach karnych w charakterze pe∏nomocnika oskar˝yciela posi∏kowego i powoda cywilnego, je˝eli sà to instytucje paƒstwowe lub spo∏eczne
albo przedsi´biorcy, oraz wyst´powania w charakterze
pe∏nomocnika interwenienta i podmiotu pociàgni´tego do odpowiedzialnoÊci posi∏kowej w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
2. Przez jednostk´ organizacyjnà rozumie si´ organ
paƒstwowy lub samorzàdowy, osob´ prawnà, organizacj´ spo∏ecznà i politycznà oraz inny podmiot nieposiadajàcy osobowoÊci prawnej.
3. (utraci∏ moc).7
Art. 5. 1.8 Radcowie prawni zorganizowani sà na zasadach samorzàdu zawodowego, zwanego dalej „samorzàdem”.
————————
3 Zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
4 Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
5 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
6 Zmieniony przez art. 4 § 2 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 1999 r.
7 Przepis art. 4 ust. 3 utraci∏ moc z dniem 17 wrzeÊnia 1999 r.
w zwiàzku z obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2
ustawy o Sàdzie Najwy˝szym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w cz´Êci: art. 4b ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1
ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U.
Nr 75, poz. 853) zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r., sygn. K. 1/98.
8 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

Art. 6.10 1. Zawód radcy prawnego polega na
Êwiadczeniu pomocy prawnej, a w szczególnoÊci na
udzielaniu porad prawnych, sporzàdzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz
wyst´powaniu przed sàdami i urz´dami.
2. Postanowienie ust. 1 nie stanowi przeszkody do
udzielania opinii prawnych przez nauczycieli akademickich posiadajàcych wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze, a tak˝e przez posiadajàcych takie wykszta∏cenie
pracowników organów paƒstwowych i samorzàdowych w ramach wykonywania przez nich obowiàzków
pracowniczych.
Art. 7.11 Pomocà prawnà jest w szczególnoÊci
udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zast´pstwo prawne i procesowe.
Art. 8.12 1.13 Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spó∏ce
cywilnej, jawnej lub partnerskiej z wy∏àcznym udzia∏em radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, albo w spó∏ce komandytowej, w której komplementariuszami sà wy∏àcznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci takich spó∏ek jest Êwiadczenie pomocy prawnej.
2. Radca prawny mo˝e Êwiadczyç pomoc prawnà
osobom fizycznym tylko w ramach wykonywania zawodu w kancelarii radcy prawnego lub w spó∏kach,
o których mowa w ust. 1, bez jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy.
3. Radca prawny jest zobowiàzany zawiadomiç rad´ w∏aÊciwej okr´gowej izby radców prawnych o podj´ciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spó∏ki, a tak˝e
o ka˝dej zmianie tych informacji.
4. Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej
wykonywania oraz wynagrodzenie okreÊla umowa.
————————
9 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
10 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
11 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
12 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
13 Zmieniony przez art. 599 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
— Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
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5. Ilekroç w ustawie jest mowa o „stosunku pracy”,
„zatrudnieniu”, „wynagrodzeniu”, rozumie si´ przez
to równie˝ odpowiednio „stosunek s∏u˝bowy”, „pe∏nienie s∏u˝by” i „uposa˝enie”.
Art. 9.14 1. Radca prawny wykonujàcy zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko
podleg∏e bezpoÊrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.
2. Je˝eli jednostka organizacyjna zatrudnia dwóch
lub wi´cej radców prawnych, jednemu z nich powierza
si´ koordynacj´ pomocy prawnej w tej jednostce.
3. W organie paƒstwowym lub samorzàdowym
radca prawny wykonuje pomoc prawnà w komórce lub
w jednostce organizacyjnej, w biurze, w wydziale lub
na wyodr´bnionym stanowisku do spraw prawnych
podleg∏ym bezpoÊrednio kierownikowi tego organu.
W organie paƒstwowym radca prawny mo˝e byç zatrudniony tak˝e w innej wyodr´bnionej komórce lub
jednostce organizacyjnej i podlegaç jej kierownikowi.
4. Radcy prawnemu nie mo˝na polecaç wykonania
czynnoÊci wykraczajàcej poza zakres pomocy prawnej.
Art. 10. Jednostka organizacyjna zapewnia udzia∏
radcy prawnego w post´powaniu:
1)15

przed Sàdem Najwy˝szym, Naczelnym Sàdem
Administracyjnym oraz przed naczelnym lub centralnym organem administracji paƒstwowej,

2)16 przed sàdem wojewódzkim17, przed sàdem apelacyjnym oraz przed organem drugiej instancji
w post´powaniu administracyjnym,
3) w którym bierze udzia∏ kontrahent zagraniczny.
Art. 11. 1. Radca prawny przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych korzysta z wolnoÊci s∏owa i pisma
w granicach okreÊlonych przepisami prawa i rzeczowà
potrzebà.
2.18 Nadu˝ycie wolnoÊci, o której mowa w ust. 1,
stanowiàce Êciganà z oskar˝enia prywatnego zniewag´ lub znies∏awienie strony lub jej pe∏nomocnika,
Êwiadka, bieg∏ego albo t∏umacza podlega wy∏àcznie
odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
Art. 12.19 1. Radca prawny podczas i w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych korzysta
————————
14 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
15 Zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r.
o rozpoznawaniu przez sàdy spraw gospodarczych (Dz. U.
Nr 33, poz. 175), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1989 r.
16 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
17 Obecnie: sàdem okr´gowym, stosownie do art. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
18 Zmieniony przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
19 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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z ochrony prawnej przys∏ugujàcej s´dziemu i prokuratorowi.
2.20 Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli strój urz´dowy radców prawnych bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych, uwzgl´dniajàc
uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sàdu i utrwalonej tradycji.
Art. 13. 1. Radca prawny nie jest zwiàzany poleceniem co do treÊci opinii prawnej.
2. (skreÊlony).21
Art. 14. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekajàcymi, dbajàc o nale˝yte
wykorzystanie przewidzianych przez prawo Êrodków
dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej.
Art. 15. Radca prawny obowiàzany jest wy∏àczyç
si´ od wykonania czynnoÊci zawodowych we w∏asnej
sprawie lub je˝eli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielajàcej mu pe∏nomocnictwa jest inna zatrudniajàca go jednostka organizacyjna albo je˝eli sprawa
dotyczy osoby, z którà pozostaje on w takim stosunku,
˝e mo˝e to oddzia∏ywaç na wynik sprawy.
Art. 16. 1. Oceny pracy zawodowej radcy prawnego dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, po zasi´gni´ciu opinii radcy prawnego wskazanego przez
rad´ okr´gowej izby radców prawnych.
2. (skreÊlony).22
Art. 17.23 Radca prawny wykonujàcy zawód w ramach stosunku pracy mo˝e byç zatrudniony jednoczeÊnie w wi´cej ni˝ jednej jednostce organizacyjnej
i w wymiarze przekraczajàcym jeden etat.
Art. 18. 1.24 Do czasu pracy radcy prawnego zalicza
si´ tak˝e czas niezb´dny do za∏atwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególnoÊci w sàdach i w innych organach, oraz czas przygotowania si´
do tych czynnoÊci.
2. Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki
organizacyjnej nie mo˝e byç krótszy ni˝ dwie piàte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcà prawnym umowie.
3. (skreÊlony).25
Art. 19. 1.26 Rozwiàzanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcà prawnym przez jednostk´ organiza————————
20 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych
(Dz. U. Nr 48, poz. 545), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2000 r.
21 Przez art. 2 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
22 Przez art. 2 pkt 14 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
23 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
24 Zmieniony przez art. 7 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
25 Przez art. 2 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
26 Zmieniony przez art. 2 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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cyjnà z powodu nienale˝ytego wykonywania obowiàzków radcy prawnego wynikajàcych z przepisów niniejszej ustawy mo˝e nastàpiç po uprzednim zasi´gni´ciu
opinii rady okr´gowej izby radców prawnych. Opinia ta
powinna byç przes∏ana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od tej jednostki zawiadomienia o zamiarze rozwiàzania stosunku pracy.
2. (skreÊlony).27
Art. 20. (skreÊlony).28
Art. 21.29 Radca prawny mo˝e udzieliç dalszego
pe∏nomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu, adwokatowi, a tak˝e aplikantowi radcowskiemu.
Art. 22.30 1. Radca prawny mo˝e odmówiç udzielenia pomocy prawnej tylko z wa˝nych powodów.
2. Radca prawny, wypowiadajàc pe∏nomocnictwo,
umow´ zlecenia lub umow´ o prac´, obowiàzany jest
wykonaç wszystkie niezb´dne czynnoÊci, aby okolicznoÊç ta nie mia∏a negatywnego wp∏ywu na dalszy tok
prowadzonych przez niego spraw.
Art. 221.31 Rada okr´gowej izby radców prawnych
jest uprawniona do kontroli i oceny wykonywania zawodu przez radc´ prawnego. Kontrol´ przeprowadzajà
i oceny dokonujà wizytatorzy powo∏ani przez rad´ spoÊród radców prawnych.
222.31

Art.
Rada okr´gowej izby radców prawnych
na podstawie orzeczenia lekarskiego i po przeprowadzeniu szczegó∏owego post´powania wyjaÊniajàcego
mo˝e — na wniosek Prezesa Krajowej Rady Radców
Prawnych lub dziekana rady okr´gowej izby radców
prawnych — podjàç uchwa∏´ o trwa∏ej niezdolnoÊci
radcy prawnego do wykonywania zawodu. W razie
wszcz´cia takiego post´powania rada mo˝e zawiesiç
radc´ prawnego w wykonywaniu czynnoÊci na czas
trwania post´powania.
Art. 223.31 1. Koszty pomocy prawnej udzielonej
przez radc´ prawnego z urz´du ponosi Skarb Paƒstwa.
2. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Radców Prawnych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1.
Art. 224.31 1. Radca prawny wykonujàcy zawód na
podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia
i innych Êwiadczeƒ okreÊlonych w uk∏adzie zbiorowym
pracy lub w przepisach o wynagradzaniu pracowników,
obowiàzujàcych w jednostce organizacyjnej zatrudniajàcej radc´ prawnego. Wynagrodzenie to nie mo˝e byç ni˝sze od wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska
————————
27 Przez art. 2 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
28 Przez art. 2 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
29 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
30 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
31 Dodany przez art. 2 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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pracy g∏ównego specjalisty lub innego równorz´dnego
stanowiska pracy. Je˝eli prawo do dodatków uzale˝nione jest od wymogu kierowania zespo∏em pracowników,
wymogu tego nie stosuje si´ do radcy prawnego.
2. Radca prawny jest uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 65% kosztów zast´pstwa sàdowego zasàdzonych na rzecz strony przez niego zast´powanej lub jej przyznanych
w ugodzie, post´powaniu polubownym, arbitra˝u zagranicznym lub w post´powaniu egzekucyjnym, je˝eli
koszty te zosta∏y Êciàgni´te od strony przeciwnej.
W paƒstwowych jednostkach sfery bud˝etowej wysokoÊç i termin wyp∏aty wynagrodzenia okreÊla umowa
cywilnoprawna.
Art. 225.31 1. Op∏aty za czynnoÊci radców prawnych
wykonujàcych zawód w kancelariach radców prawnych lub w spó∏kach, o których mowa w art. 8 ust. 1,
oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem.
2.32 Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej
Rady Adwokackiej ustala, w drodze rozporzàdzenia,
op∏aty za czynnoÊci radców prawnych przed organami
wymiaru sprawiedliwoÊci, stanowiàce podstaw´ do
zasàdzania przez sàdy kosztów zast´pstwa prawnego.
3.32 Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej
Rady Adwokackiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
stawki minimalne za czynnoÊci radców prawnych,
o których mowa w ust. 1.
Art. 226.31 Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne radcy prawnego op∏acajà jednostki organizacyjne zatrudniajàce radc´ prawnego, spó∏ki, o których mowa
w art. 8 ust. 1, lub osobiÊcie radcowie prawni wykonujàcy zawód w kancelarii radcy prawnego lub w spó∏kach okreÊlonych w art. 8 ust. 1.
Art. 227.33 1. Radca prawny podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci,
o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1.
2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 Kodeksu pracy.
3. Obowiàzek ubezpieczenia, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy radców prawnych niewykonujàcych zawodu.
Art. 228.33 Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych i Polskiej Izby Ubezpieczonych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w art. 227:
————————
32 W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia 30 maja 2003 r.
Z dniem 31 maja 2003 r. traci moc na podstawie wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r.
sygn. akt P. 1/01 (Dz. U. Nr 78, poz. 717).
33 Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 20, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia 2000 r.
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1) dat´ powstania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia,
2) podstawowy zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ,
3) minimalnà sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia okreÊlonà kwotowo,
4) zakres praw i obowiàzków ubezpieczonego i zak∏adu ubezpieczeƒ, wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
Rozdzia∏ 3
Uprawnienia do wykonywania zawodu
radcy prawnego
Art. 23.34 Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilà dokonania wpisu na list´ radców prawnych i z∏o˝enia Êlubowania.
Art. 24. 1. Na list´ radców prawnych mo˝e byç wpisany ten, kto:
1)35 ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
2) (skreÊlony),36
3) korzysta w pe∏ni z praw publicznych,
4) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
5)37 jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje r´kojmi´ prawid∏owego wykonywania zawodu radcy prawnego,
6) odby∏ aplikacj´ radcowskà i z∏o˝y∏ egzamin radcowski.
2.38 Wpisu na list´ radców prawnych dokonuje rada okr´gowej izby radców prawnych na wniosek zainteresowanego. List´ prowadzi rada okr´gowej izby
radców prawnych w∏aÊciwa dla miejsca jego zamieszkania. Podstawà wpisu jest uchwa∏a rady okr´gowej
izby radców prawnych.
3. (skreÊlony).39
4. (skreÊlony).39
————————
34 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
35 W brzmieniu ustalonym przez art. 182 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.
36 Przez art. 2 pkt 23 lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
37 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 23 lit. a) tiret trzecie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
38 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 23 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
39 Przez art. 2 pkt 23 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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5. (skreÊlony).40
Art. 25. 1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej
i z∏o˝enia egzaminu radcowskiego nie stosuje si´ do:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,
2) (skreÊlony),41
3)42 osób, które co najmniej przez trzy lata zajmowa∏y
stanowisko s´dziego, prokuratora albo wykonywa∏y zawód notariusza lub adwokata, którzy stanowiska te, tytu∏y i uprawnienia uzyskali na zasadach
okreÊlonych w przepisach prawa.
2.43 Rada okr´gowej izby radców prawnych, aplikantom radcowskim wpisanym na list´ po odbyciu zakoƒczonej egzaminem z pozytywnym wynikiem aplikacji sàdowej, prokuratorskiej, notarialnej lub adwokackiej, mo˝e skróciç okres aplikacji radcowskiej do lat
dwóch, jak równie˝ zwolniç od odbycia aplikacji.
3.44 Od wymogu odbycia aplikacji radcowskiej Krajowa Rada Radców Prawnych mo˝e zwolniç, na zasadzie wzajemnoÊci, obywatela paƒstwa Unii Europejskiej, je˝eli ukoƒczy∏ on zagraniczne wy˝sze studia
prawnicze uznane w Polsce za równorz´dne oraz w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie, spe∏nia przes∏anki wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 3—5, jest wpisany na list´ adwokatów w paƒstwie Unii Europejskiej
i wykonywa∏ zawód adwokata lub radcy prawnego.
Obywatel paƒstwa Unii Europejskiej zdaje egzamin
w okr´gowej izbie radców prawnych wyznaczonej
przez Krajowà Rad´ Radców Prawnych.
Art. 26.45 Osoby, które wykonujà zawód s´dziego,
prokuratora, notariusza, komornika, asesora sàdowego, prokuratorskiego i notarialnego bàdê odbywajà
aplikacj´ sàdowà, prokuratorskà lub notarialnà, nie
mogà jednoczeÊnie zostaç wpisane na list´ radców
prawnych ani wykonywaç zawodu radcy prawnego.
Art. 27. 1.46 Rota Êlubowania sk∏adanego przez radc´ prawnego ma nast´pujàce brzmienie: „Âlubuj´ uroczyÊcie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniaç si´ do ochrony i umacniania porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiàzki zawodowe wype∏niaç sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, za————————
40 Dodany przez art. 7 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 15, a nast´pnie skreÊlony przez art. 2 pkt 23
lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
41 Przez art. 2 pkt 24 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
42 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 24 lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
43 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 24 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
44 Dodany przez art. 2 pkt 24 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1, zmieniony przez art. 182 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 35.
45 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 25 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
46 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 26 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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chowaç tajemnic´ zawodowà, post´powaç godnie
i uczciwie, kierujàc si´ zasadami etyki radcy prawnego
i sprawiedliwoÊci.”

nia mo˝na odmówiç skreÊlenia z listy radców prawnych pomimo wniosku radcy prawnego, o którym mowa w art. 29 pkt 1.

2.47 Âlubowanie odbiera dziekan rady okr´gowej
izby radców prawnych prowadzàcej list´ radców prawnych, na którà wpisany zosta∏ radca prawny.

2. W wypadku skreÊlenia z listy w wyniku zarzutów
dotyczàcych wykonywania pracy zawodowej ponowny
wpis na list´ radców prawnych mo˝e byç uzale˝niony
od z∏o˝enia egzaminu uzupe∏niajàcego.

Art. 28. 1. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nast´puje w wypadku:
1)48 wykonywania zawodu adwokata,
2)49 podj´cia pracy w organach wymiaru sprawiedliwoÊci, w organach Êcigania lub kancelarii notarialnej.
2. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego nast´puje tak˝e z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu
tej kary.
3.50 Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego nie stosuje si´ wobec zatrudnionych
na stanowiskach radców prawnych w organach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
Art. 29. SkreÊlenie z listy radców prawnych nast´puje w wypadku:
1) wniosku radcy prawnego,
2) (skreÊlony),51
3) choçby cz´Êciowego ograniczenia zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych,
4) utraty z mocy wyroku sàdowego praw publicznych,
4a)52 nieuiszczania sk∏adek cz∏onkowskich za okres
d∏u˝szy ni˝ jeden rok,
5) Êmierci radcy prawnego,
6) orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sàdowego
o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego.
Art. 30. 1.53 W wypadku gdy przeciwko radcy prawnemu toczy si´ post´powanie dyscyplinarne albo sàdowe o przest´pstwo zagro˝one dodatkowà karà pozbawienia praw publicznych lub prawa do wykonywania zawodu, do czasu zakoƒczenia takiego post´powa————————
47 Zmieniony przez art. 7 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
48 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 27 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
49 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 27 lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
50 Zmieniony przez art. 2 pkt 27 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
51 Przez art. 2 pkt 28 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
52 Dodany przez art. 2 pkt 28 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
53 Zmieniony przez art. 2 pkt 29 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

Art. 31.54 1. Uchwa∏a rady okr´gowej izby radców
prawnych w sprawie wpisu na list´ radców prawnych
powinna byç podj´ta w ciàgu trzech miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku.
2. Od uchwa∏y, o której mowa w ust. 1, s∏u˝y odwo∏anie do Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie
30 dni od daty dor´czenia uchwa∏y.
3. Od ostatecznej decyzji odmawiajàcej wpisu na list´ radców prawnych oraz w wypadku niepodj´cia
uchwa∏y przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych
w ciàgu trzech miesi´cy od z∏o˝enia wniosku o wpis lub
niepodj´cia uchwa∏y przez Krajowà Rad´ Radców
Prawnych w ciàgu trzech miesi´cy od dor´czenia odwo∏ania zainteresowanemu s∏u˝y skarga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
Art. 311.55 1.56 Rada okr´gowej izby radców prawnych zawiadamia, w terminie 30 dni, Ministra SprawiedliwoÊci o ka˝dej uchwale o wpisie na list´ radców
prawnych lub aplikantów radcowskich, jak i o odmowie wpisu.
2. Wpis na list´ radców prawnych uwa˝a si´ za dokonany, je˝eli Minister SprawiedliwoÊci nie sprzeciwi
si´ wpisowi w terminie 30 dni od daty otrzymania
uchwa∏y wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
3.57 Sprzeciw Ministra SprawiedliwoÊci mo˝e byç
zaskar˝ony przez zainteresowanego do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia sprzeciwu.
Rozdzia∏ 4
Aplikacja radcowska
Art. 32. 1. Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do nale˝ytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.
2.58 Aplikacja radcowska trwa trzy lata i szeÊç miesi´cy.
————————
54 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 30 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
55 Dodany przez art. 7 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
56 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 31 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
57 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 31 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
58 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 32 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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3.59 Aplikacj´ radcowskà odbywa si´ w kancelarii
radcy prawnego, w spó∏ce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych, a co najmniej przez okres roczny — w sàdzie, w kancelarii notarialnej i prokuraturze, na podstawie porozumienia rady okr´gowej izby radców prawnych z radcà prawnym w kancelarii lub w spó∏ce, lub
z kierownikiem w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej,
prezesem sàdu wojewódzkiego17, izby notarialnej lub
prokuratorem wojewódzkim 60.
33.61 1.

Art.
Na list´ aplikantów radcowskich mo˝e
byç wpisana osoba, która spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 24 ust. 1 pkt 1, 3—5 i zapewni pokrycie kosztów
aplikacji radcowskiej.
2. Wpis na list´ aplikantów radcowskich nast´puje
po przeprowadzeniu konkursu przez rad´ okr´gowej
izby radców prawnych.
3. Konkurs przeprowadza si´ raz w roku przed okresem szkoleniowym w ciàgu dwóch miesi´cy od okreÊlonego przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych
terminu przyjmowania wniosków o wpis na list´ aplikantów radcowskich. Okres przyjmowania wniosków
nie mo˝e byç krótszy ni˝ miesiàc.
4. Przepisy art. 3 ust. 3—5, art. 11, art. 12 ust. 1,
art. 23, art. 24 ust. 1 pkt 1, 3—5, art. 27, art. 31 i art. 311
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 34. Pracownikowi wpisanemu na list´ aplikantów radcowskich przys∏uguje, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiàzkowych zaj´ciach szkoleniowych
odbywanych poza siedzibà jednostki organizacyjnej.
Art. 35. Do obowiàzków aplikanta radcowskiego
nale˝y:
1) uczestniczenie w przewidzianych programem zaj´ciach teoretycznych i praktycznych,
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latach aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo˝e
zast´powaç radc´ prawnego przed innymi sàdami,
z wyjàtkiem Sàdu Najwy˝szego i Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
Art. 36. Aplikantowi radcowskiemu przys∏uguje
prawo do p∏atnego urlopu, w wymiarze trzydziestu dni
kalendarzowych, na przygotowanie si´ do egzaminu
radcowskiego.
Art. 361.63 1. Aplikacja radcowska koƒczy si´ egzaminem radcowskim, który mo˝e byç powtórzony, w razie niepomyÊlnego wyniku, jeden raz, w terminie ustalonym przez rad´ okr´gowej izby radców prawnych.
2. W komisji egzaminacyjnej przeprowadzajàcej
egzamin radcowski uczestniczy przedstawiciel Ministra SprawiedliwoÊci.
Art. 37.64 1. Aplikanta radcowskiego skreÊla si´ z listy aplikantów radcowskich:
1) w wypadkach, o których mowa w art. 29 pkt 1,
3—6, stosowanych odpowiednio,
2) w razie nieprzystàpienia bez usprawiedliwionej
przyczyny do egzaminu radcowskiego w terminie
ustalonym przez rad´ okr´gowej izby radców
prawnych.
2. Rada okr´gowej izby radców prawnych mo˝e
skreÊliç aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich, je˝eli stwierdzi jego nieprzydatnoÊç do wykonywania zawodu radcy prawnego.
3. Od uchwa∏y o skreÊleniu aplikanta z listy aplikantów w trybie ust. 2 s∏u˝y odwo∏anie do Krajowej Rady Radców Prawnych.
Art. 38.65 1.66 Aplikacj´ radcowskà organizujà i prowadzà okr´gowe izby radców prawnych.

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy,

2.67 Organy samorzàdu radców prawnych wspó∏dzia∏ajà w sprawach zwiàzanych z organizowaniem
i prowadzeniem aplikacji radcowskiej z organami administracji paƒstwowej, sàdami, kancelariami notarialnymi, prokuraturà oraz jednostkami organizacyjnymi.

4) przystàpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym terminie.

3.68 Szkolenie aplikantów radcowskich mo˝e byç
organizowane wspólnie z aplikantami adwokackimi.

Art. 351.62 Po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od rozpocz´cia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski mo˝e
zast´powaç radc´ prawnego przed sàdem rejonowym
i organami administracji pierwszej instancji. Po dwóch

4.68 Aplikant radcowski odbywa aplikacj´ radcowskà pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez rad´
okr´gowej izby radców prawnych.

2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiej´tnoÊci zawodowych,

————————
59 Dodany przez art. 7 pkt 12 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 15, oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 2
pkt 32 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
60 Obecnie: prokuratorem okr´gowym, stosownie do art. 3
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r.
61 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 33 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
62 Dodany przez art. 2 pkt 34 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

————————
63 Dodany przez art. 7 pkt 14 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
64 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 35 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
65 W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
66 Zmieniony przez art. 2 pkt 36 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
67 Zmieniony przez art. 2 pkt 36 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
68 Dodany przez art. 2 pkt 36 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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5.68 Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 39. (skreÊlony).69
Rozdzia∏ 5
Samorzàd radców prawnych
Art. 40. 1. Samorzàd jest niezale˝ny w wykonywaniu swych zadaƒ i podlega tylko przepisom prawa.
2. Przynale˝noÊç radców prawnych i aplikantów
radcowskich do samorzàdu jest obowiàzkowa.
Art. 41. Do zadaƒ samorzàdu nale˝y w szczególnoÊci:
1) udzia∏ w zapewnianiu warunków do wykonywania
ustawowych zadaƒ radców prawnych,
2) reprezentowanie radców prawnych i aplikantów
radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych,
3)70 wspó∏dzia∏anie w kszta∏towaniu i stosowaniu prawa,
4)71 przygotowywanie aplikantów radcowskich do nale˝ytego wykonywania zawodu radcy prawnego
oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych,
5)72 nadzór nad nale˝ytym wykonywaniem zawodu
przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,
6)73 prowadzenie badaƒ w zakresie funkcjonowania
pomocy prawnej.
Art. 42. 1. Organami samorzàdu sà: Krajowy Zjazd
Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Wy˝sza Komisja Rewizyjna, Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny, zgromadzenie okr´gowej izby radców prawnych,
rada okr´gowej izby radców prawnych, okr´gowa komisja rewizyjna i okr´gowy sàd dyscyplinarny.
2. Cz∏onkami organów samorzàdu mogà byç tylko
radcowie prawni.
Art. 43.74 1. Kadencja organów samorzàdu trwa
cztery lata, jednak˝e organy sà obowiàzane dzia∏aç do
czasu ukonstytuowania si´ nowo wybranych organów.
2. Cz∏onkowie organów mogà byç odwo∏ani przez
organ, który ich wybra∏.
————————
69 Przez art. 7 pkt 17 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
70 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 37 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
71 W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
72 Zmieniony przez art. 2 pkt 37 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
73 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 37 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
74 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 38 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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Art. 44. Wybory do organów samorzàdu odbywajà
si´ w g∏osowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.
Art. 45. Organy samorzàdu podejmujà uchwa∏y
w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków danego organu.
Art. 46.75 Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawia corocznie informacj´ o funkcjonowaniu samorzàdu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 47.76 Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zaskar˝yç
do Sàdu Najwy˝szego sprzecznà z prawem uchwa∏´ organów samorzàdu w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia
dor´czenia mu tej uchwa∏y. Sàd utrzymuje zaskar˝onà
uchwa∏´ w mocy bàdê uchyla jà i przekazuje spraw´ do
ponownego rozpoznania w∏aÊciwemu organowi samorzàdu, ustalajàc wytyczne co do sposobu jej za∏atwienia.
Art. 48.77 Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç
si´ do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych lub Krajowej Rady Radców Prawnych o podj´cie uchwa∏y
w okreÊlonej sprawie nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci samorzàdu. Uchwa∏a Krajowej Rady Radców Prawnych powinna byç podj´ta w terminie dwóch miesi´cy,
a uchwa∏a Krajowego Zjazdu Radców Prawnych na
najbli˝szym Zjeêdzie.
Art. 49. 1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy
zamieszkali na terenie danego okr´gu tworzà okr´gowà izb´ radców prawnych.
2. (skreÊlony).78
3.79 Uchwa∏´ o utworzeniu i terenie dzia∏ania okr´gowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, bioràc pod uwag´ zasadniczy
podzia∏ terytorialny paƒstwa.
Art. 50. 1.80 W zgromadzeniu okr´gowej izby radców prawnych uczestniczà wszyscy radcowie prawni
nale˝àcy do danej izby oraz, bez prawa g∏osu, aplikanci radcowscy tej izby.
2. Je˝eli liczba cz∏onków okr´gowej izby radców
prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okr´gowej izby radców prawnych stanowià delegaci wybrani
na zebraniach zwo∏anych dla poszczególnych rejonów,
obj´tych dzia∏alnoÊcià danej izby.
————————
75 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 39 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
76 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 40 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
77 Zmieniony przez art. 2 pkt 41 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
78 Przez art. 42 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
79 W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 78.
80 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 42 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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3. Zgromadzenie okr´gowej izby radców prawnych
zwo∏uje rada okr´gowej izby raz do roku.
4. Do uprawnieƒ zgromadzenia okr´gowej izby radców prawnych nale˝y:
1) ustalanie liczby cz∏onków rady okr´gowej izby radców prawnych,
2) wybór dziekana rady okr´gowej izby radców prawnych oraz pozosta∏ych cz∏onków rady,
3) ustalanie liczby cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej i okr´gowego sàdu dyscyplinarnego oraz ich
wybór,
4)81 ustalenie liczby zast´pców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego
zast´pców,
5) uchwalanie bud˝etu okr´gowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdaƒ rady okr´gowej
izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okr´gowej izby,
6) dokonywanie podzia∏u terenu dzia∏ania okr´gowej
izby radców prawnych na rejony, o których mowa
w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okr´gowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów,
7) odwo∏ywanie organów okr´gowej izby radców
prawnych lub poszczególnych cz∏onków tych organów,
8) ocena dzia∏alnoÊci organów okr´gowej izby radców prawnych,
9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
10) wybór cz∏onka Krajowej Rady Radców Prawnych,
o którym mowa w art. 59 ust. 1.
Art. 51. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie okr´gowej
izby radców prawnych zwo∏uje rada okr´gowej izby
radców prawnych:
1) z w∏asnej inicjatywy,
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2.82 Organem wykonawczym rady okr´gowej izby
radców prawnych jest jej prezydium, które stanowià
dziekan oraz wybrani przez rad´ wicedziekani, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.
3. Do zakresu dzia∏ania rady okr´gowej izby radców
prawnych nale˝y w szczególnoÊci:
1) reprezentowanie interesów zawodowych cz∏onków
okr´gowej izby radców prawnych,
2) doskonalenie zawodowe radców prawnych,
3)83 nadzór nad nale˝ytym wykonywaniem zawodu
przez radców prawnych i aplikantów radcowskich,
4)84 wyst´powanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszcz´cie post´powania o wykreÊlenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie pomocy
prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
5) (skreÊlony).85
Art. 53.86 Do zakresu dzia∏ania okr´gowej komisji
rewizyjnej nale˝y kontrola dzia∏alnoÊci finansowej rady
okr´gowej izby radców prawnych.
Art. 54. 1. Okr´gowy sàd dyscyplinarny rozpatruje
sprawy dyscyplinarne cz∏onków okr´gowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwo∏ania, o których mowa w art. 66 ust. 2.
2. Od orzeczenia okr´gowego sàdu dyscyplinarnego s∏u˝y odwo∏anie do Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego.
Art. 55. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie kraju tworzà Krajowà Izb´ Radców
Prawnych.
Art. 56. 1.87 W Krajowym Zjeêdzie Radców Prawnych udzia∏ biorà delegaci wybrani przez zgromadzenia okr´gowych izb radców prawnych oraz, z g∏osem
doradczym, nieb´dàcy delegatami: cz∏onkowie ust´pujàcej Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczàcy Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego, G∏ówny
Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczàcy Wy˝szej Komisji Rewizyjnej.

2) na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) na wniosek swego prezydium lub okr´gowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek jednej trzeciej cz∏onków okr´gowej izby
radców prawnych.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie okr´gowej izby powinno byç zwo∏ane w ciàgu 3 tygodni od dnia wp∏ywu
wniosku w sprawie zwo∏ania tego zgromadzenia.
Art. 52. 1. Dzia∏alnoÊcià okr´gowej izby radców
prawnych kieruje rada okr´gowej izby radców prawnych.
————————
81 W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 15.

2. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów
na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczb´ tych
delegatów z poszczególnych okr´gowych izb radców
prawnych okreÊla Krajowa Rada Radców Prawnych.
————————
82 Zmieniony przez art. 7 pkt 20 ustawy, o której mowa
w przypisie 15.
83 Zmieniony przez art. 2 pkt 43 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
84 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 43 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
85 Przez art. 2 pkt 43 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
86 Zmieniony przez art. 2 pkt 44 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
87 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 45 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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3. Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwo∏uje Krajowa Rada Radców Prawnych.
Art. 57. Do Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
nale˝y:
1) wybór prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) wybór Krajowej Rady Radców Prawnych, Wy˝szej
Komisji Rewizyjnej, Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego oraz G∏ównego Rzecznika Dyscyplinarnego
i jego zast´pców,
3) uchwalanie wytycznych dzia∏ania samorzàdu i jego
organów,
4) okreÊlanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorzàdu, liczby cz∏onków tych organów
oraz trybu ich odwo∏ywania, a tak˝e zasad podejmowania uchwa∏ przez organy samorzàdu,
5) (skreÊlony),88
6)89 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Krajowej Rady Radców Prawnych, Wy˝szej Komisji Rewizyjnej, Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego i G∏ównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
7)90 uchwalanie zasad etyki radców prawnych,
8) ustalanie podstawowych zasad gospodarki finansowej samorzàdu.
Art. 58. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców
Prawnych zwo∏uje Krajowa Rada Radców Prawnych:
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3. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych jest
organem wykonawczym tej Rady i zdaje jej spraw´ ze
swej dzia∏alnoÊci.
Art. 60. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady Radców Prawnych nale˝y:
1)93 reprezentowanie samorzàdu wobec sàdów, organów paƒstwowych i samorzàdowych, instytucji
i organizacji,
2) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych
oraz przedstawianie wniosków dotyczàcych unormowaƒ prawnych,
3) koordynowanie dzia∏alnoÊci okr´gowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich
dzia∏alnoÊcià,
4) uchwalanie bud˝etu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdaƒ z jego wykonania
oraz rozpatrywanie wniosków Wy˝szej Komisji Rewizyjnej,
5)94 wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych
oraz G∏ównego Rzecznika Dyscyplinarnego, je˝eli
jego mandat wygas∏ w okresie pomi´dzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych,
5a)95 wybór przewodniczàcego Krajowego Zespo∏u
Wizytatorów, jego zast´pcy i cz∏onków,
6) rozpatrywanie odwo∏aƒ od uchwa∏ rad okr´gowych izb radców prawnych,

1) z w∏asnej inicjatywy,

7)96 koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych,

2) na wniosek swego prezydium lub Wy˝szej Komisji
Rewizyjnej,

8)97 uchwalanie regulaminów:

3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okr´gowych izb radców prawnych.

a) dzia∏alnoÊci samorzàdu i jego organów,
b) zakresu, trybu dzia∏ania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,

2.91 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien byç
zwo∏any w ciàgu dwóch miesi´cy od dnia wp∏ywu
wniosku o zwo∏anie Zjazdu.

c) odbywania aplikacji radcowskiej i sk∏adania egzaminu radcowskiego oraz pokrywania kosztów
aplikacji radcowskiej i ustalania ich wysokoÊci,

Art. 59. 1. Krajowà Rad´ Radców Prawnych stanowià prezes i cz∏onkowie wybrani przez Krajowy Zjazd
Radców Prawnych oraz cz∏onkowie wybrani bezpoÊrednio przez zgromadzenia okr´gowych izb, po jednym z ka˝dej izby.

d) prowadzenia list radców prawnych i aplikantów
radcowskich,

2.92 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
stanowià prezes i wybrani przez Krajowà Rad´ wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.
————————
88 Przez art. 2 pkt 46 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
89 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 46 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
90 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 46 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
91 Zmieniony przez art. 2 pkt 47 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
92 Zmieniony przez art. 7 pkt 21 ustawy, o której mowa
w przypisie 15.

8a)98 uchylanie sprzecznych z prawem uchwa∏ zgromadzenia okr´gowej izby radców prawnych,
8b)98 ustalanie zasad przeprowadzania konkursu na
aplikantów radcowskich,
————————
93 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 48 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
94 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 48 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
95 Dodany przez art. 2 pkt 48 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
96 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 48 lit. d) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
97 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 48 lit. e) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
98 Dodany przez art. 2 pkt 48 lit. f) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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9)99 tworzenie okr´gowych izb radców prawnych,
okreÊlanie ich liczby oraz terytorialnego zasi´gu,

3. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na rozprawie
w sk∏adzie trzech s´dziów.

10) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorzàdu,

Art. 626.102 Do rozpoznania kasacji, o której mowa
w art. 622 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego o kasacji, z wy∏àczeniem
art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.

11)100 okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej i zasad jej podzia∏u oraz wysokoÊci op∏at zwiàzanych
z decyzjà w sprawie wpisu na list´ radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz op∏at manipulacyjnych.
Art. 61.101 Do zakresu dzia∏ania Wy˝szej Komisji Rewizyjnej nale˝y kontrola dzia∏alnoÊci finansowej Krajowej Rady Radców Prawnych.
Art. 62. 1. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny rozpatruje
odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowych sàdów dyscyplinarnych.

Art. 63. Dzia∏alnoÊç samorzàdu jest finansowana:
1)103 ze sk∏adek radców prawnych i aplikantów radcowskich, op∏at zwiàzanych z post´powaniem
w sprawie wpisu na list´ radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieni´˝nych,
2) z dochodów z innych êróde∏, a w szczególnoÊci
z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków.
Rozdzia∏ 6

2. Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny rozpatruje, jako sàd
pierwszej instancji, sprawy dyscyplinarne cz∏onków
Krajowej Rady Radców Prawnych i rad okr´gowych izb
radców prawnych. Odwo∏ania od orzeczeƒ wydanych
w tym trybie rozpatruje ten sam sàd w innym, rozszerzonym sk∏adzie.
621.102

Art.
Orzeczenie z uzasadnieniem, wydane
przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji,
dor´cza si´ stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz
Krajowej Radzie Radców Prawnych.
Art. 622.102 1. Od orzeczenia wydanego przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji przys∏uguje
stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci, Rzecznikowi
Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Krajowej Rady
Radców Prawnych kasacja do Sàdu Najwy˝szego.
2. Orzeczenie, od którego s∏u˝y kasacja podmiotom
wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego up∏ywu terminu do jej wniesienia.
Art. 623.102 Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu
ra˝àcego naruszenia prawa, jak równie˝ ra˝àcej niewspó∏miernoÊci kary dyscyplinarnej.
Art. 624.102 Kasacj´ wnosi si´ do Sàdu Najwy˝szego, za poÊrednictwem Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia
z uzasadnieniem.
625.102

Art.
1. Od kasacji, o której mowa w art.
ust. 1, nie uiszcza si´ op∏aty sàdowej.

622

2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasacj´, nie
podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.
————————
99 W brzmieniu ustalonym przez art. 42 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 78.
100 Dodany przez art. 2 pkt 48 lit. g) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
101 Zmieniony przez art. 2 pkt 49 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
102 Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 20.

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 64.104 1. Radca prawny i aplikant radcowski
podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej:
1) za zawinione, nienale˝yte wykonywanie zawodu
radcy prawnego,
2) za czyny sprzeczne ze Êlubowaniem radcowskim
lub z zasadami etyki radcy prawnego.
2. Od odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej wy∏àczone
sà czyny naruszajàce przepisy dotyczàce porzàdku
i dyscypliny pracy, okreÊlone w Kodeksie pracy.
Art. 65. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana z ostrze˝eniem,
3)105 zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego na czas od trzech miesi´cy do pi´ciu lat,
3a)106 kara pieni´˝na nie ni˝sza od po∏owy przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za miesiàc poprzedzajàcy dat´ orzeczenia dyscyplinarnego i nie wy˝sza od pi´ciokrotnoÊci tego wynagrodzenia,
4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantów radcowskich — wydalenie z aplikacji.
2. Kary okreÊlonej w ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ wobec aplikanta radcowskiego.
————————
103 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 50 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
104 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 51 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
105 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 52 lit. a) tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
106 Dodany przez art. 2 pkt 52 lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2a.107 Obok kary nagany z ostrze˝eniem i kary pieni´˝nej mo˝na orzec dodatkowo zakaz wykonywania
patronatu na czas od roku do pi´ciu lat.
2b.107 Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka si´ dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do
lat dziesi´ciu.
3. (skreÊlony).108
Art. 66. 1. Je˝eli przewinienie jest mniejszej wagi,
dziekan rady okr´gowej izby radców prawnych mo˝e
poprzestaç na ostrze˝eniu radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.
2. Radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu
s∏u˝y prawo odwo∏ania si´ od ostrze˝enia do okr´gowego sàdu dyscyplinarnego.
3. Orzeczenie okr´gowego sàdu dyscyplinarnego
w sprawie odwo∏ania, o którym mowa w ust. 2, jest
ostateczne.
Art. 67. 1. Post´powanie dyscyplinarne o ten sam
czyn toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego
lub post´powania dyscyplinarnego wszcz´tego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne
przewidujà takie post´powanie. Post´powanie dyscyplinarne mo˝e byç jednak zawieszone do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.
2. Post´powania dyscyplinarnego nie wszczyna
si´, a wszcz´te umarza, je˝eli zasz∏a okolicznoÊç, która
wed∏ug Kodeksu post´powania karnego wy∏àcza Êciganie.
Art. 68.109 1. Stronami w post´powaniu dyscyplinarnym sà oskar˝yciel, obwiniony i pokrzywdzony.
2. Oskar˝ycielem w post´powaniu przed okr´gowym sàdem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny, a przed Wy˝szym Sàdem Dyscyplinarnym — G∏ówny Rzecznik Dyscyplinarny.
3. Obwinionym jest radca prawny lub aplikant radcowski, przeciwko któremu toczy si´ post´powanie
dyscyplinarne.
4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne
zosta∏o bezpoÊrednio naruszone post´powaniem radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego okreÊlonym
w art. 64.
Art. 681.110 Post´powanie dyscyplinarne wszczyna
si´ odpowiednio na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub G∏ównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
————————
107 Dodany przez art. 2 pkt 52 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
108 Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 20.
109 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w przypisie 20.
110 Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 20.
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Art. 69. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒczeniem post´powania dyscyplinarnego toczy si´ ono
nadal, je˝eli tego za˝àda ma∏˝onek obwinionego, jego
krewny w linii prostej, brat lub siostra w terminie
dwóch miesi´cy od dnia zgonu obwinionego.
Art. 70. 1.111 Nie mo˝na wszczàç post´powania
dyscyplinarnego, je˝eli od chwili pope∏nienia przewinienia up∏yn´∏y trzy lata, a w wypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 — szeÊç miesi´cy.
2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie nast´puje
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w ustawie
karnej.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa ka˝da
czynnoÊç rzecznika dyscyplinarnego lub G∏ównego
Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie.
3a.112 KaralnoÊç przewinienia dyscyplinarnego
ustaje, je˝eli od czasu pope∏nienia up∏yn´∏o pi´ç lat,
a w wypadkach przewidzianych w art. 11 ust. 2 — dwa
lata.
4.113 Obwiniony mo˝e przybraç w post´powaniu
dyscyplinarnym obroƒc´.
Art. 71. 1.114 Usuni´cie wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym nast´puje z urz´du po up∏ywie:
1) trzech lat od uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego orzekajàcego kar´ upomnienia lub
nagany z ostrze˝eniem,
2) pi´ciu lat od up∏ywu okresu zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu radcy prawnego.
2. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu lub wydalenia z aplikacji.
Art. 72. (skreÊlony).115
Art. 73. Cz∏onkowie sàdów dyscyplinarnych, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, podlegajà tylko przepisom prawa.
Art. 74. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb post´powania dyscyplinarnego.
————————
111 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 20.
112 Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 20.
113 Zmieniony przez art. 2 pkt 53 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
114 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 54 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
115 Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 20.
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je si´ z urz´du na list´ radców prawnych przewidzianà
niniejszà ustawà.

Przepisy szczególne, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 78. (skreÊlony).118

75.116

Art.
Stosunek s∏u˝bowy oraz wynikajàce
z niego prawa i obowiàzki radców prawnych i aplikantów radcowskich b´dàcych ˝o∏nierzami w czynnej s∏u˝bie wojskowej, funkcjonariuszami Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝by Wi´ziennej w zakresie nieokreÊlonym niniejszà
ustawà okreÊlajà przepisy odr´bnych ustaw.
Art. 76.

(pomini´ty).117

Art. 79. (skreÊlony).119
Art. 80. (skreÊlony).120
Art. 81. (skreÊlony).121
Art. 82. (skreÊlony).122
Art. 83. (skreÊlony).123

Art. 77. Radców prawnych, wpisanych na list´ radców prawnych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, wpisu————————
116 W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 56 ustawy, o której mowa w przypisie 1, oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 160 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2002 r.
117 Zamieszczony w obwieszczeniu.

Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1982 r.
————————
118 Przez art. 2 pkt 57 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
119 Przez art. 2 pkt 58 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
120 Przez art. 2 pkt 59 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
121 Przez art. 2 pkt 60 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
122 Przez art. 2 pkt 61 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
123 Przez art. 2 pkt 62 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
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Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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