Projekt
U S T AWA
z dnia
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 2009 r.
Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 66 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) osoby, o których mowa w art. 73 ust. 2.”;

2)

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. Po upływie co najmniej 10 lat osoba, o której mowa w ust. 1, 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.”;

3)

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 daty
uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury.”;

4)

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 daty
uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury.”;

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, 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, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317,
Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217,
poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.
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5)

w art. 95ł:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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,

3)

piętnastu lat w stosunku do adwokata albo siedmiu lat i sześciu miesięcy
w stosunku do aplikanta adwokackiego od daty uprawomocnienia 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 2010 r. Nr 10,
poz. 65, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 25 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) osoby, o których mowa w art. 292 ust. 2.”;

2)

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. Po upływie co najmniej 10 lat osoba, o której mowa w ust. 1, 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.”;

3)

w art. 65 ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie:
„2c. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za
sobą skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na
listę radców prawnych przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia
o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142,
poz. 830.
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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 daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze
wydalenia z aplikacji.”;
4)

w art. 71:
a)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po
upływie:
1)

trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego
karę upomnienia, nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej,

2)

pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
radcy prawnego,

3)

piętnastu

lat

od

uprawomocnienia

się

orzeczenia

dyscyplinarnego

orzekającego karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy
prawnego albo siedmiu lat i sześciu 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 przeciwko 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 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326)
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)

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:
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„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, może
ponownie złożyć wniosek o prawo wykonywania zawodu, jeżeli spełnia 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 oraz art. 51 ust. 3.”;

4)

w art. 51:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kary nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia
prawa wykonywania zawodu pociągają 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 lekarza weterynarii przez
okres dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia
prawa wykonywania zawodu.”;

5)

w art. 60:
a)

w ust. 2 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.
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Art. 4. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r.
Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 12 w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) osoby, o których mowa w art. 16a § 2.”;

2)

po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. § 1. Osoba odwołana ze stanowiska notariusza z przyczyn, o których
mowa w art. 16 § 1 pkt 1, 4 i 5 oraz § 3, może zostać ponownie powołana, jeżeli spełnia
wymagania określone w art. 11, z uwzględnieniem art. 51 § 4.
§ 2. Po upływie co najmniej 10 lat osoba, o której mowa w § 1, może zostać
ponownie powołana po złożeniu egzaminu notarialnego. Obowiązku złożenia egzaminu
nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 12 § 1.”;

3)

w art. 51 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Osoba odwołana ze stanowiska notariusza w związku z orzeczeniem kary
dyscyplinarnej, o której mowa w § 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się o powołanie na
to stanowisko po upływie 10 lat od dnia odwołania.”;

4)

w art. 65 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę
upomnienia, nagany albo kary pieniężnej, a po upływie 15 lat od uprawomocnienia się
orzeczenia 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 dyscyplinarnej.”;

5)

w art. 78 dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu:
„3) osoba odwołana ze stanowiska asesora notarialnego w związku z orzeczeniem kary
dyscyplinarnej, o której mowa w pkt 1 lit. d, może ponownie ubiegać się
o powołanie na to stanowisko po upływie 5 lat od dnia odwołania;
4)

kara skreślenia z listy aplikantów notarialnych pociąga za sobą zakaz ubiegania się
o ponowny wpis na listę przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia
o karze skreślenia z listy aplikantów notarialnych;

5)

po upływie 7 lat i 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu
z wykazu asesorów notarialnych albo skreśleniu z listy aplikantów notarialnych,

4)

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, Nr 87, poz. 483, Nr 106,
poz. 622 i Nr 142, poz. 830.
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Minister Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z akt osobowych,
jeżeli w tym okresie nie wydano 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 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657) 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 wykonywania zawodu, podlega na swój wniosek ponownemu
wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej, jeżeli spełnia wymagania,
o których mowa w art. 4 ust. 1, z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 oraz 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 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 350)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 10 w ust. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) osób, o których mowa w art. 15c ust. 2.”;

2)

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, jeżeli
spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4.
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2. Po upływie co najmniej 10 lat osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać
ponownie powołana po złożeniu egzaminu komorniczego. Obowiązku złożenia
egzaminu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 10 ust. 4.”;
3)

w art. 72:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoba odwołana ze stanowiska komornika w związku z orzeczeniem kary
dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może ponownie ubiegać się
o powołanie na to stanowisko po upływie 10 lat od dnia odwołania.”,

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 uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”;

4)

w art. 72a:
a)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Osoba skreślona z listy aplikantów komorniczych może ponownie
przystąpić do egzaminu konkursowego 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 asesora 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,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.5))
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.”;

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326 oraz z 2012 r. poz. 951.
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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 o karze 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)

trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany;

2)

pięciu lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby;

3)

piętnastu lat od uprawocnienia 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) 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 zasięgnięciu opinii
samorządu, z uwzględnieniem ust. 4a i 5 oraz art. 19 ust. 1 i 2.”,

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 patentowego.”,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Jeżeli skreślenie nastąpiło w wyniku zarzutów dotyczących wykonywania
zawodu, a także w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu przekraczającej
pięć lat, ponowny wpis na listę rzeczników patentowych może być uzależniony od
złożenia egzaminu uzupełniającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
również od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej.”;
2)

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 trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.”;

3)

w art. 67:
a)

w ust. 1 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 o karze skreślenia z listy aplikantów.”,
b)

uchyla się ust. 2.

Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące 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 laboratoryjnych 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, z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 oraz art. 58 ust. 3.”;

2)

w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
powoduje skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych bez prawa ubiegania się
o ponowny wpis na listę przez okres 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o karze
pozbawienia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.”;

3)
6)

w art. 67:
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1015,
z 2006 r. Nr 117, poz. 790, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657.
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a)

w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę
pozbawienia prawa wykonywania 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, o których mowa w art. 1–9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są względniejsze
dla obwinionego.
2. Do terminów o usunięciu 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, o których mowa w art. 1–9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są względniejsze
dla obwinionego.
3. Do postępowań o ponowny wpis na listę adwokatów, radców prawnych, członków
izby architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także do postępowań
o ponowne powołanie na stanowisko notariusza i komornika, wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

