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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 95. posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 
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USTAWA 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy  

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomo-

cy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.
1)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez 

okręgową radę adwokacką może wykonywać stałą praktykę w kan-

celarii indywidualnej, w zespole adwokackim, spółce jawnej, spółce 

cywilnej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce komandytowej lub 

spółce partnerskiej. 

2. Prawnik z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez radę 

okręgowej izby radców prawnych może wykonywać stałą praktykę 

w  ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w 

kancelarii indywidualnej, spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce ko-

mandytowo-akcyjnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej. 

3. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, o których mowa w 

ust. 1 i 2, może być świadczenie pomocy prawnej. Wspólnikami w 

spółkach: cywilnej i partnerskiej mogą być wyłącznie prawnicy z 

Unii Europejskiej, adwokaci lub radcowie prawni, doradcy podat-

kowi lub rzecznicy patentowi, a wspólnikami w spółce jawnej oraz 

komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej lub spółce 

komandytowej mogą być ponadto prawnicy spoza Unii Europej-

skiej.”; 

2) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) spółki komandytowo-akcyjne lub spółki komandytowe, w których komplemen-

tariuszami są wyłącznie: 

a) prawnicy zagraniczni lub 

b) adwokaci, lub 

c) radcowie prawni, lub 

d) doradcy podatkowi, lub 

e) rzecznicy patentowi.”. 

 

                                                 
1) 

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. 

Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147, poz. 1028, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 
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Art. 2.  

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

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Grzegorz Schetyna 
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