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[wyciąg]
 

Dział VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna. 
 

 Art.  80  [Podstawa]  Adwokaci  i  aplikanci  adwokaccy  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za 
postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 
zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 
art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b. 

 Art. 81 [Kary]  
 1. Kary dyscyplinarne są następujące: 

 1)  upomnienie; 
 2)  nagana; 
 3)  kara pieniężna; 
 4)  zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat; 
 5)  (uchylony)
 6)  wydalenie z adwokatury. 

 2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do 
pięciu lat. 
 3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na 
czas od lat dwóch do lat dziesięciu. 
 4. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu 
adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 
 5. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa 
wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 
 6. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości środowiska adwokackiego 
poprzez jego opublikowanie w czasopiśmie, którego wydawcą jest organ adwokatury. 

 Art. 82 [Kara pieniężna; wydalenie]  
 1. Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do pięćdziesięciokrotnej podstawowej składki 
izbowej. Wpływy z kar pieniężnych okręgowa rada adwokacka przekazuje na cele adwokatury. 
 2. 18) Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o 
ponowny wpis.

[Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 18.10.2010 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1326) art. 82 ust. 2 traci moc 
jako niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim zawiera 
sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis". Utrata mocy w tym zakresie nastąpi 
27.10.2010 r.]  

 Art. 83 [Aplikanci]  
 1. W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary pieniężnej. 
 2. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czynnościach zawodowych stosuje się odpowiednio do aplikantów 
adwokackich, przy czym czasu trwania zawieszenia nie zalicza się do okresu obowiązkowej aplikacji adwokackiej. 
 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 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury. 



 Art. 84 [Kara łączna]  
 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych, sąd dyscyplinarny wymierza karę za 
poszczególne przewinienia, a następnie karę łączną. 
 2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady: 
 1)  w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany; 
 2)  kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą pieniężną; 
 3)  przy karach pieniężnych łączna kara pieniężna nie może przekraczać sumy tych kar i nie może być niższa od 
najwyższej z orzeczonych kar pieniężnych; 
 4)  kara zawieszenia w czynnościach zawodowych nie podlega łączeniu z karami upomnienia, nagany i karą 
pieniężną; 
 5)  przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze wydalenia z adwokatury wymierza się 
karę łączną wydalenia z adwokatury, a w wypadku orzeczonych równocześnie kar pieniężnych karę tę orzeka się 
na zasadach przewidzianych w pkt 3. 
 3. Zasady przewidziane w ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wydania orzeczenia łącznego. 

 Art. 85 [Upomnienie]  
 1. Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia. 
 2. Od kary upomnienia wymierzonej w trybie przewidzianym w ust. 1 służy odwołanie do sądu dyscyplinarnego, 
który orzeka w tych sprawach jako druga i ostatnia instancja. 

 Art. 86 [Zbieg z postępowaniem karnym] Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania 
karnego o ten sam czyn, może być jednak zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego. 

 Art. 87 [Wyłączenie ścigania]  
 1. (uchylony)
 2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego, postanowienie o jego 
umorzeniu traci moc, a postępowanie toczy się nadal, jeżeli żąda tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia 
zgonu obwinionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra. 

 Art. 88 [Przedawnienie]  
 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, 
a w wypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 - sześć miesięcy. 
 2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż 
przedawnienie karne. 
 3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność organu powołanego do ścigania przewinienia. 
 4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia upłynęło pięć lat, a w wypadku 
przewidzianym w art. 8 ust. 2 - dwa lata. 

 Art.  88a  [Odwołania]  Od  orzeczeń  i  postanowień  kończących  postępowanie  dyscyplinarne  odwołanie 
przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia albo 
postanowienia, wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania. 

 Art. 89 [Niezawisłość sądu]  
 1. Sąd dyscyplinarny jest w zakresie orzekania niezawisły. 
 2. Sąd dyscyplinarny rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i orzeka na mocy przekonania 
opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na 
korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. 

 Art. 90 [Wszczęcie postępowania]  
 1. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela. 
 2.19)  Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem 
dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu. 
 2a. W wypadku określonym w ust. 2 Ministrowi Sprawiedliwości przysługują prawa strony. 
 3. Jeżeli adwokat świadczy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pomoc prawną 
na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii Europejskiej, 
sąd dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ w 
tym państwie, przesyłając temu organowi odpis wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 Art. 91 [Właściwość rzeczowa]  
 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 

 1)  sąd dyscyplinarny izby adwokackiej; 
 2)  Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

 2. Sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje wszystkie sprawy jako sąd pierwszej instancji, z wyjątkiem 
spraw określonych w ust. 3 pkt 2 oraz w art. 85 ust. 2. 



 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje: 
 1)  jako sąd drugiej instancji sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb 
adwokackich; 
 2)  jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków Naczelnej Rady Adwokackiej i 
okręgowych rad adwokackich; 
 3)  inne sprawy przewidziane przepisami ustawy. 

 4. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Odwołania od orzeczeń wydanych w trybie, o którym mowa w ust. 3 pkt 
2, rozpoznaje ten sam sąd w innym, pięcioosobowym składzie. 
 5. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji doręcza się 
stronom, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

 Art. 91a [Kasacja]  
 1. Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej instancji przysługuje stronom, Ministrowi 
Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej kasacja do Sądu 
Najwyższego. 
 2. Orzeczenie, od którego służy kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu 
wniesienia kasacji lub bezskutecznego upływu terminu do jej wniesienia. 

 Art. 91b [Podstawy] Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej 
niewspółmierności kary dyscyplinarnej. 

 Art. 91c [Termin] Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 

 Art. 91d [Rozpoznanie]  
 1. Od kasacji, o której mowa w art. 91a ust. 1, nie uiszcza się opłaty sądowej. 
 2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji. 
 3. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów. 

 Art. 91e (uchylony) 

 Art. 92 [Właściwość miejscowa]  
 1. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd dyscyplinarny izby adwokackiej, której obwiniony jest członkiem w 
chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 
 2. Jeżeli przewinienie objęte jedną sprawą popełniło dwóch lub więcej obwinionych wpisanych na listę adwokatów 
lub aplikantów adwokackich w różnych izbach, właściwy jest sąd dyscyplinarny, w którego okręgu popełniono 
przewinienie, a jeżeli miejsca tego ustalić nie można - sąd dyscyplinarny izby, w której wszczęto najpierw 
postępowanie dyscyplinarne. 
 3. Spory o właściwość miejscową, jeżeli ustalenie właściwości zgodnie z ust. 2 jest niemożliwe, rozstrzyga 
Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 
 4. W razie gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo 
gdy wymagają tego względy celowości, Wyższy Sąd Dyscyplinarny wyznaczy inny sąd dyscyplinarny do 
rozpoznania sprawy. 

 Art. 93 [Strony postępowania]  
 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są oskarżyciel, obwiniony i pokrzywdzony. 
 2. Oskarżycielem w postępowaniu jest rzecznik dyscyplinarny. 
 3. Obwinionym jest adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne. 
 4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem adwokata 
lub aplikanta adwokackiego określonym w art. 80. 

 Art.  93a [Zadania rzecznika dyscyplinarnego]  Rzecznik  dyscyplinarny  doręcza Ministrowi  Sprawiedliwości 
odpisy postanowień  o wszczęciu dochodzenia oraz informuje Ministra  Sprawiedliwości  o  wniesieniu do sądu 
dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o skierowaniu wniosku o ukaranie do 
dziekana okręgowej rady adwokackiej. 

 Art.  94  [Prawo do  obrońcy]  Obwiniony  ma prawo  do  ustanowienia  obrońcy,  którym może być  wyłącznie 
adwokat. 

 Art. 95 [Rozprawa; orzeczenie]  
 1. Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu. 
 2. Rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego zapadają w formie orzeczeń lub postanowień. Orzeczenie może być 
wydane jedynie na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 



 Art.  95a  [Ograniczona  jawność]  Rozprawa  przed  sądem  dyscyplinarnym  jest  jawna,  chyba  że  jawność 
rozprawy zagraża ujawnieniu tajemnicy adwokackiej albo zachodzą inne wymagane przepisami prawa przyczyny 
wyłączenia jawności. 

 Art.  95b  [Uprawnienia  Ministra]  Ministrowi  Sprawiedliwości  oraz  osobom  przez  niego  upoważnionym 
przysługuje w każdym stadium postępowania prawo wglądu do akt i żądania informacji o wynikach postępowania 
dyscyplinarnego, jak również prawo żądania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy. 

 Art. 95c [Etapy postępowania]  Postępowanie dyscyplinarne obejmuje: 
 1) dochodzenie; 
 2)  postępowanie przed sądem dyscyplinarnym; 
 3)  postępowanie wykonawcze. 

 Art. 95d [Umorzenie] Sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny może umorzyć postępowanie dyscyplinarne 
w wypadkach mniejszej wagi. 

 Art. 95e [Świadkowie; biegli]  
 1. (uchylony)
 2. Karę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za odmowę zeznań lub przyrzeczenia, nakłada na świadka lub 
biegłego - na wniosek sądu dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinarnego - sąd rejonowy właściwy według 
miejsca zamieszkania świadka lub biegłego. Świadek lub biegły nie podlega karze, jeżeli nie był uprzedzony o 
skutkach niestawiennictwa, odmowy złożenia zeznań lub przyrzeczenia. 
 3. Przymusowe sprowadzenie świadka zarządza - na wniosek sądu dyscyplinarnego lub rzecznika 
dyscyplinarnego - właściwy sąd rejonowy. 

 Art. 95f (uchylony) 

 Art. 95g [Cofnięcie odwołania] Cofnięcie odwołania przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej wiąże Wyższy 
Sąd Dyscyplinarny. 

 Art. 95h [Granice rozpoznania]  
 1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w granicach odwołania, bierze jednak z urzędu pod rozwagę 
naruszenie prawa materialnego oraz rażące naruszenie przepisów o postępowaniu. 
 2. Orzeczenie podlega zmianie na korzyść obwinionego lub uchyleniu niezależnie od granic odwołania, jeżeli jest 
ono oczywiście niesprawiedliwe. 

 Art. 95i [Orzeczenie na niekorzyść]  Wyższy Sąd Dyscyplinarny może orzec na niekorzyść obwinionego tylko 
wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy. 

 Art. 95j [Tymczasowe zawieszenie]  
 1. Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, może być 
tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach sprawy. Postanowienie o tym zawieszeniu wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na wniosek 
stron. 
 1a. Sąd dyscyplinarny orzeka o tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych adwokata lub aplikanta 
adwokackiego, w stosunku do którego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym zastosowano 
tymczasowe aresztowanie, w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tymczasowym aresztowaniu. Jeżeli 
w stosunku do tymczasowo aresztowanego adwokata lub aplikanta adwokackiego nie wszczęto w chwili 
orzekania o tymczasowym aresztowaniu postępowania dyscyplinarnego albo brak jest wniosku o tymczasowe 
zawieszenie, sąd dyscyplinarny ogranicza tymczasowe zawieszenie do czasu trwania tymczasowego 
aresztowania. 
 2. Postanowienie sądu dyscyplinarnego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres 
tymczasowego zawieszenia trwa więcej niż trzy miesiące, Wyższy Sąd Dyscyplinarny bada z urzędu zasadność 
zawieszenia. 

 Art. 95k (uchylony) 

 Art. 95l [Koszty postępowania]  
 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem. 
 2. Koszty postępowania ponosi obwiniony w razie skazania, a w pozostałych wypadkach izba adwokacka. 

 Art. 95ł  
 1. Sąd dyscyplinarny przesyła odpis prawomocnego orzeczenia właściwej radzie adwokackiej - do wykonania, a 



Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie Adwokackiej - do wiadomości. 
 2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym i tymczasowym zawieszeniu w czynnościach 
zawodowych dołącza się do akt osobowych. 
 3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej zawieszenia w 
czynnościach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia się: 

 1)  sądy, 
 2)  prokuratury, 
 3)  właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego adwokata spraw organy administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego 
 - w okręgu izby adwokackiej, w której adwokat albo aplikant adwokacki jest wpisany na listę, a w sprawie 
adwokata wykonującego zawód radcy prawnego - radę okręgowej izby radców prawnych. 

 4. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie: 
 1)  trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, 
karę nagany lub karę pieniężną; 
 2)  pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, jeżeli adwokat lub aplikant 
adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne. 

 5. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia adwokata oraz aplikanta z adwokatury. 
 6. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan okręgowej rady adwokackiej zarządza wykreślenie wzmianki o 
ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych dokumentów dotyczących ukarania. 

 Art. 95m (uchylony) 

 Art.  95n [Odesłanie  do KPK]  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale  stosuje się  odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

 



 18)   Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 18.10.2010 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1326) art. 82 ust. 2 traci moc jako niezgodny z art. 65 ust.  
1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis".  
Utrata mocy w tym zakresie nastąpi 27.10.2010 r.
 19)   Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 1.12.2009 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1628) art. 90 ust. 2 traci moc w części obejmującej zwrot  
"albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym" jako niezgodny z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Utrata mocy w tej części nastąpi  
11.12.2009 r.


