
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 

_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1255 
_______________________________________________________________________________________

 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 
MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 94. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych 
oraz ustawy – Prawo o notariacie. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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Data publikacji



 
 
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 10 czerwca 2011 r. 

 
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych 

oraz ustawy – Prawo o notariacie 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 
1188, z późn. zm.1)) w art. 78h: 

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szcze-

gólności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, 
Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą 
do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu adwokac-
kiego, wskazując ich właściwość terytorialną. Przepisu art. 75e ust. 5 nie stosu-
je się.”; 

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków komisji odwoławczej.”. 
 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 
późn. zm.2)) w art. 368: 

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szcze-

gólności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, 
Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą 
do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu radcowskie-
go, wskazując ich właściwość terytorialną. Przepisu art. 335 ust. 5 nie stosuje 
się.”; 

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków komisji odwoławczej.”. 
 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, 

Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, 
Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, 
Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429. 
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Art. 3. 
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 
1158, z późn. zm.3)) w art. 74h: 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 
„§ 2a. W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, 

a w szczególności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu nota-
rialnego, Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję 
odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu 
notarialnego, wskazując ich właściwość terytorialną.”; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§ 10. Uchwały są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków komisji odwoławczej.”. 
 

Art. 4. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
 

 

 

 

 

 
 

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i 

Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458 i Nr 87, poz. 483. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


