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Dz.U. 2014 poz. 993 
 

USTAWA 
 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 66 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

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

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

2) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu: 

„Art. 69b. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na 
listę adwokatów w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.”; 

3) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 73. 1. Osoba skreślona z listy adwokatów z przyczyn, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 4–5, 7 i 8, 
podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 65, 
z uwzględnieniem art. 82 ust. 2. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu podlega ponownemu 
wpisowi na listę adwokatów po złożeniu egzaminu adwokackiego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się do 
osób, o których mowa w art. 66 ust. 1.”; 

4) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania się 
o ponowny wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia 
z adwokatury.”; 

5) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za sobą skreślenie z listy 
aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów 
przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wydalenia z adwokatury.”; 

6) w art. 95ł: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 
1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, karę nagany lub 

karę pieniężną, 
2) 5 lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, 
3) 15 lat w stosunku do adwokata albo 7 lat i 6 miesięcy w stosunku do aplikanta adwokackiego od dnia uprawo-

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. 

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę 
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, ustawę z dnia 11 kwietnia 
2001 r. o rzecznikach patentowych oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. 
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mocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę wydalenia z adwokatury 
– jeżeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne.”, 

b) uchyla się ust. 5. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po art. 24 dodaje się art. 241 w brzmieniu: 

„Art. 241. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na 
listę radców prawnych w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego.”; 

2) w art. 25 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

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

8) osoby, o których mowa w art. 292 ust. 2.”; 

3) po art. 291 dodaje się art. 292 w brzmieniu: 

„Art. 292. 1. Osoba skreślona z listy radców prawnych z przyczyn, o których mowa w art. 29 pkt 1, 3–4a i 6, 
podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 24 ust. 1, 
z uwzględnieniem art. 65 ust. 2c. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu podlega ponownemu 
wpisowi na listę radców prawnych po złożeniu egzaminu radcowskiego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje 
się do osób, o których mowa w art. 25 ust. 1.”; 

4) w art. 65 ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie: 

„2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy rad-
ców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych przez okres 10 lat od dnia upra-
womocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

2d. Kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny 
wpis na listę aplikantów radcowskich lub o wpis na listę radców prawnych przez okres 5 lat od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia kary wydalenia z aplikacji.”; 

5) w art. 71: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 
1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, karę nagany 

z ostrzeżeniem lub karę pieniężną, 
2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, 
3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa do wyko-

nywania zawodu radcy prawnego albo 7 lat i 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego 
orzekającego karę wydalenia z aplikacji radcowskiej 

– jeżeli radca prawny lub aplikant radcowski nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte prze-
ciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.”, 

b) uchyla się ust. 6. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do lekarza weterynarii, który nie wykonywał zawodu przez okres dłuższy 
niż pięć lat.”; 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1326 oraz z 2013 r. poz. 779, 

1247, 1261, 1287 i 1650. 
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2) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarsko-weterynaryjnych, z wyłączeniem lekarzy 
weterynarii ukaranych karą wymienioną w art. 46 ust. 1 pkt 2–4.”; 

3) w art. 18: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 
ust. 1;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Lekarz weterynarii, który utracił prawo wykonywania zawodu z przyczyn, o których mowa w art. 5 
ust. 1 i 2 oraz art. 6a, oraz lekarz weterynarii, wobec którego orzeczono karę, o której mowa w art. 46 ust. 1 
pkt 4, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, jeżeli spełniają przesłanki, 
o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 2a ust. 1, art. 2b ust. 1, art. 2c oraz art. 2g ust. 1, z uwzględnieniem art. 51 
ust. 3. 

1b. Lekarz weterynarii skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z przyczyn, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi do rejestru, jeżeli posiada 
prawo wykonywania zawodu, z uwzględnieniem art. 5 ust. 2.”; 

4) w art. 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kary nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia prawa wykonywania zawodu po-
ciągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb lekarsko-weterynaryjnych do czasu usunięcia 
z rejestru ukaranych wzmianki o ukaraniu.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z rejestru członków okręgowej 
izby lekarsko-weterynaryjnej bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu le-
karza weterynarii przez okres dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu.”; 

5) w art. 60: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) piętnastu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu,”, 

b) uchyla się ust. 3. 

Art. 4. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 12: 

a) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Do egzaminu notarialnego składanego przed komisją, o której mowa w art. 71b § 1 lub 2, bez odby-
cia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza 
w terminie określonym w art. 14a, oraz osoby, o których mowa w art. 16a § 2 i art. 76 § 4b.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Osoby, o których mowa w § 2–2b, muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 11 pkt 1–3 i 7.”; 

2) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego uprawnia do złożenia wniosku, o którym 
mowa w art. 10 § 1, w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu notarialnego.”; 

3) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. § 1. Osoba, która przestała być notariuszem z przyczyn, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 1, 4, 5 i 6 
oraz § 3, może zostać ponownie powołana, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11 pkt 1–3 i 7, 
z uwzględnieniem art. 51 § 4. 
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§ 2. Jeżeli osoba, o której mowa w § 1, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu notariusza, może zostać 
ponownie powołana na notariusza po złożeniu egzaminu notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje się 
do osób, o których mowa w art. 12 § 1.”; 

4) w art. 51 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Osoba, która przestała być notariuszem w związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 1 
pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie na notariusza po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia kary pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii.”; 

5) w art. 65 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę upomnienia lub nagany albo 5 lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę pieniężną, a po upływie 15 lat od uprawomocnienia się orze-
czenia o pozbawieniu prawa prowadzenia kancelarii, Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu orzeczenia 
z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscypli-
narnej.”; 

6) w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację notarialną, o której mowa 
w art. 11 pkt 4, i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 12 § 2–2b.”; 

7) w art. 74a: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4, przeprowadza-
ną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2–2b, zamieszkałe na obszarze 
właściwości komisji, mogą złożyć w jej siedzibie wniosek. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2–2b, które nie 
mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej 
izby notarialnej.”, 

b) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Osoby, o których mowa w art. 12 § 2–2b, dołączają do wniosku odpowiednio:”; 

8) w art. 76 po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu: 

„§ 4a. Osoba skreślona z wykazu zastępców notarialnych z przyczyn, o których mowa w art. 76 § 4 pkt 1 i 3, może 
zostać powołana na notariusza, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11 pkt 1–3 i 7, z uwzględnieniem art. 78 
pkt 4. 

§ 4b. Po upływie 10 lat od skreślenia z wykazu zastępców notarialnych osoba, o której mowa w § 4a, może 
ubiegać się o powołanie na notariusza po złożeniu egzaminu notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu nie stosuje 
się do osób, o których mowa w art. 12 § 1.”; 

9) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. Do aplikantów notarialnych i zastępców notarialnych stosuje się przepisy art. 18 i art. 19 oraz przepisy 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy z następującymi zmianami: 
1) aplikant notarialny odpowiada dyscyplinarnie również za niewypełnianie ustawowych obowiązków aplikanta no-

tarialnego, o których mowa w art. 72c; 
2) karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) kara pieniężna do wysokości określonej w art. 51 § 1 pkt 3, 
d) skreślenie z wykazu zastępców notarialnych, 
e) skreślenie z listy aplikantów notarialnych; 

3) skazany na karę nagany nie może być powołany na notariusza w terminie roku od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia, a skazany na karę pieniężną nie może być również w tym okresie wyznaczony do zastępowania nota-
riusza; 

4) osoba skreślona z wykazu zastępców notarialnych w związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, o której mowa 
w pkt 2 lit. d, może ubiegać się o powołanie na notariusza po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia kary skreślenia z wykazu zastępców notarialnych; 

5) osoba skreślona z listy aplikantów notarialnych w związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, o której mowa 
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w pkt 2 lit. e, może ubiegać się o ponowny wpis na listę aplikantów po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia kary skreślenia z listy aplikantów notarialnych; 

6) po upływie 7 lat i 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z listy aplikantów notarialnych 
oraz po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z wykazu zastępców notarialnych, 
Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wyda-
no przeciwko ukaranemu innego orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. Farmaceuta, który utracił prawo wykonywania zawodu, oraz farmaceuta, który zrzekł się prawa wy-
konywania zawodu, mogą ponownie złożyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, jeżeli spełniają 
wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 1, z uwzględnieniem art. 51 ust. 3.”; 

2) w art. 51 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty powoduje skreślenie z listy członków okręgowej 
izby aptekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez okres dziesięciu 
lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.”; 

3) w art. 60: 

a) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) piętnastu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą pozbawienia prawa wykonywania 
zawodu farmaceuty,”, 

b) uchyla się ust. 4. 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, 
z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 
„3) osób, które w terminie określonym w art. 13a ust. 1 nie złożyły wniosku o powołanie na stanowisko 
komornika; 
4) osób, o których mowa w art. 15c ust. 2 i art. 32ba ust. 2.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Trzyletnie okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, ustala się jako sumę okre-
sów obliczonych z zachowaniem proporcjonalności ich wymiaru.”; 

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu komorniczego uprawnia do złożenia wniosku 
o powołanie na stanowisko komornika w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu komorni-
czego. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy, osób które w okresie, o którym mowa w ust. 1, co najmniej 2 lata pracowały na 
stanowisku asesora komorniczego i złożą wniosek o powołanie na stanowisko komornika w terminie nie później-
szym niż 5 lat od dnia zakończenia pracy na stanowisku asesora komorniczego.”; 

3) po art. 15b dodaje się art. 15c w brzmieniu: 

„Art. 15c. 1. Osoba odwołana ze stanowiska komornika z przyczyn, o których mowa w art. 15a ust. 1 pkt 1 i 4–9 
oraz ust. 2, może zostać ponownie powołana na to stanowisko, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 1 
pkt 1–7, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4. 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657 

oraz z 2013 r. poz. 779, 1245, 1247, 1287 i 1650. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 829 

i 1513. 
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2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, co najmniej przez 10 lat nie wykonywała zawodu może zostać ponownie 
powołana na stanowisko komornika po złożeniu egzaminu komorniczego. Obowiązek złożenia egzaminu komorni-
czego nie dotyczy osób, o których mowa w art. 10 ust. 4.”; 

4) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1–9, o ile wniosek o powołanie na stanowisko asesora komorniczego złoży 
w terminie 5 lat od dnia doręczenia jej uchwały komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu komorniczego, lub”; 

5) po art. 32b dodaje się art. 32ba w brzmieniu: 

„Art. 32ba. 1. Osoba odwołana ze stanowiska asesora komorniczego z przyczyn, o których mowa w art. 32b 
ust. 1 pkt 1 i 4–7 oraz ust. 2, może zostać ponownie powołana na to stanowisko, jeżeli spełnia wymagania określone 
w art. 32 ust. 1, z uwzględnieniem art. 72a ust. 5. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, co najmniej przez 5 lat nie wykonywała zawodu może zostać ponownie 
powołana na stanowisko asesora komorniczego po złożeniu egzaminu komorniczego.”; 

6) w art. 72: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoba odwołana ze stanowiska komornika w związku z orzeczeniem kary dyscyplinarnej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie na to stanowisko po upływie 10 lat od dnia odwoła-
nia.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Skazanie na karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, ulega zatarciu po upływie 15 lat od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia dyscyplinarnego.”; 

7) w art. 72a: 

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Osoba skreślona z listy aplikantów komorniczych może ponownie przystąpić do egzaminu konkurso-
wego nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

5. Osoba skreślona z wykazu asesorów komorniczych może zostać ponownie powołana na stanowisko ase-
sora komorniczego po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Skazanie na kary, o których mowa w ust. 2 pkt 4, ulega zatarciu po upływie 7 lat i 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz 
w ust. 2, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające, 
z uwzględnieniem art. 54 ust. 1a. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Izby.”; 

2) w art. 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z powodu orzeczenia kary, o której mowa w ust. 1 
pkt 4, nie może ubiegać się o ponowny wpis na listę przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia 
kary skreślenia z listy członków izby.”; 

3) w art. 55: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z urzędu po upływie: 

1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany; 
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2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby; 

3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy członków izby.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2a, członek izby został ukarany inną karą dyscyplinarną, zatarcie 
wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem późniejszego wpisu.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 oraz 
z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku skreślenia z listy rzeczników patentowych z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5a, 
ponowny wpis na listę może nastąpić po ustaniu przyczyny skreślenia, na wniosek zainteresowanego, po zasię-
gnięciu opinii samorządu, z uwzględnieniem ust. 4a i 5 oraz art. 19.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Skreślenie z listy rzeczników patentowych z przyczyny, o której mowa w ust. 2 pkt 4, powoduje zakaz 
ubiegania się o ponowny wpis na listę rzeczników patentowych przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia 
się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika paten-
towego.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku osób skreślonych z listy rzeczników patentowych, które miały przerwę w wykonywaniu 
zawodu trwającą co najmniej dziesięć lat, ponowny wpis na listę rzeczników patentowych następuje po złożeniu 
egzaminu kwalifikacyjnego. Do osób tych nie stosuje się obowiązku odbycia aplikacji.”, 

d) uchyla się ust. 6; 

2) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się osobę, która ukończyła aplikację, z zastrzeżeniem art. 24 
ust. 5.”; 

3) w art. 58: 

a) uchyla się ust. 8, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscyplinarnej wydalenia z aplikacji ponowne przystąpienie 
do egzaminu konkursowego może nastąpić po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscy-
plinarnego.”; 

4) w art. 67: 

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) piętnastu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu rzecznika patentowego albo siedmiu lat i sześciu miesięcy od uprawomocnienia się 
orzeczenia kary wydalenia z aplikacji.”, 

b) uchyla się ust. 2. 

Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 174) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) w art. 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Diagnosta laboratoryjny, który utracił prawo wykonywania zawodu i został skreślony z listy diagnostów la-
boratoryjnych z przyczyn, o których mowa w ust. 1, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli 
spełnia wymagania, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 i ust. 2, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 oraz art. 58 
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ust. 3.”; 

2) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego powoduje skreślenie z listy dia-
gnostów laboratoryjnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę przez okres 10 lat od uprawomocnienia 
się orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.”; 

3) w art. 67: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wy-
konywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.”, 

b) uchyla się ust. 3. 

Art. 10. 1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy ustaw zmienianych w art. 1–9, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, są względniejsze dla obwinionego. 

2. Do terminów usunięcia wzmianki, adnotacji i odpisu o ukaraniu dyscyplinarnym oraz do terminów zatarcia kary 
dyscyplinarnej i zatarcia wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy dotychczasowe, 
chyba że przepisy ustaw zmienianych w art. 1–9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są względniejsze dla ukaranego. 

3. Do postępowań o ponowny wpis na listę adwokatów, radców prawnych, członków izby architektów, inżynierów 
budownictwa oraz rzeczników patentowych, a także do postępowań o ponowne powołanie na notariusza oraz na stanowi-
sko komornika wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

4. Osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy przestała być notariuszem w związku z orzeczeniem kary dyscy-
plinarnej pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii, może ubiegać się ponownie o powołanie na notariusza po upływie 5 
lat od dnia odwołania. 

5. Osoba, która przestała być asesorem notarialnym w związku z orzeczeniem kary skreślenia z wykazu asesorów no-
tarialnych, może ubiegać się o powołanie na notariusza po upływie 5 lat od dnia odwołania. 

6. Do osoby, skreślonej z listy aplikantów komorniczych lub z wykazu asesorów komorniczych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, w zakresie ponownego przystąpienia do egzaminu konkursowego lub ponownego powołania na 
stanowisko asesora komorniczego, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

7. Osoby, którym do upływu terminu, o którym mowa w art. 69b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, w art. 241 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w art. 14a ustawy zmienianej 
w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz w art. 13a i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pozostało mniej niż 12 miesięcy w dniu wejścia w życie ustawy, są uprawnione 
do złożenia wniosku, o którym mowa w tych przepisach, do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 


