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Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych

1. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

a) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł
magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) korzysta w pełni z praw publicznych,

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje
rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

e) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski,
z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
((t.j. Dz. U. 2020, poz. 75 ze zm.)).

2. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się
do:

a) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych,

b) osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo
wykonywały zawód komornika,

c) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód
adwokata albo notariusza,

d) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r.
lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed
złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej
3 lat:

 zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego,
starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta



prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były
zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w
międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka
i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego lub

 wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze
świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w
kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art.
4a
ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1184, z późn. zm.) lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej,
jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których
mowa w art. 8 ust. 1, lub

 były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych
jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw,
rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

 

e)  osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5
lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co
najmniej 3 lat:

zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza
sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta
sędziego, asystenta prokuratora lub

 wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane
ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na
podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole
adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej, o których mowa
w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub
kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,



komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
o których mowa w art. 8 ust. 1, lub

  były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych
jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw,
rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, lub

 były zatrudnione w Trybunale Konstytucyjnym lub międzynarodowym organie
sądowym,
w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub
Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i wykonywały zadania odpowiadające
czynnościom asystenta sędziego.

3. Wpisu na listę radców prawnych dokonuje rada okręgowej izby radców prawnych na
wniosek zainteresowanego. Listę prowadzi rada okręgowej izby radców prawnych
właściwa dla miejsca jego zamieszkania. Podstawą wpisu jest uchwała rady okręgowej izby
radców prawnych.

4. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, lub osób, o
których mowa w art. 25 ust. 1 i 2, następuje na ich wniosek. Uchwałę w sprawie wpisu
podejmuje rada okręgowej izby radców prawnych właściwa odpowiednio ze względu na -
miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku lub miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o wpis.

5. Osoby ubiegając się o wpis na listę radców prawnych z art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o
radcach prawnych winny złożyć w Biurze OIRP w Krakowie następujące dokumenty:

1)  wniosek o wpis,

2)  kartę ewidencyjną (plik do pobrania),

3)  życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,

4)  oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,

5)  dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego,
sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,

6)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

https://oirp.krakow.pl/media/f813af92935d46b1aef1841bbfbc50f4/Karta_ewidencyjna.pdf


8) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową
okręgowej izby radców prawnych,

9) oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców
prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych
i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,

10) oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,

11) dwa zdjęcia (format dowodowy, preferowane jasne tło),

12) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

13) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) albo
informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

14) umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub
zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy
cywilnoprawne wraz z oświadczeniem
o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku
wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób,  o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 4 i 5 ustawy o radcach prawnych,

15) zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba
ubiegająca się
o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane
ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - w przypadku
osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b w/w ustawy,

16) dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i
wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w
przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c w/w ustawy,

17) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
- w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy,

18) dokument zaświadczający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu
na listę radców prawnych w przypadku osób, o którym mowa w art. 25 ust. 1 w/w
ustawy,



19) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

20) dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywanie
zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy,

21) dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego,
prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata
rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad
prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych
oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające
na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
3 w/w ustawy,

22) zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej, prokuratorskiej –
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a w/w
ustawy,

23) zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego,
prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 4 w/w ustawy,

24) akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów,
notariuszy, komorników oraz asesorów,

25) opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca
jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby
Komorniczej (w przypadku komorników),

 26) zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta
sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d w/w ustawy,

27) dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP
nr 144/VII/2010 z 17 września 2010r.).

 

Numer konta bankowego OIRP w Krakowie do wnoszenia opłat za wpis:

Konto: Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100
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