Postępowanie w sprawie wpisu na listę radców prawnych
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 10,
poz. 65, zwana dalej: „ustawą”), Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich,
Uchwała Nr 86/VII/2009 KRRP z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wysokości opłat w
postępowaniu o wydanie decyzji o wpis na prowadzone przez rady okręgowych izb radców
prawnych listy radców prawnych, prawników zagranicznych i aplikantów radcowskich.
Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się na piśmie do dziekana rady okręgowej
izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w
przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, do dziekana rady okręgowej izby
radców prawnych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Do wniosku o wpis na listę radców prawnych osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest
dołączyć:
1) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
2) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo
informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
3) 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;
4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - w
przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy,
5) 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
ustawy,
6) kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych,
7) życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
8) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w RP lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w RP lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię
lub notariusza,
9) dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego,
sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,
10) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
12) oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej
izby radców prawnych,
13) 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,

14) oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
15) dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę
radców prawnych w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
16) opinię okręgowej rady adwokackiej lub izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest
członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego,
17) dwa zdjęcia,
18) dowód uiszczenia opłaty w postępowaniu o wpis na listę radców prawnych.
Informację o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych Dziekan niezwłocznie
podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej izby oraz w
siedzibie rady. Ogłoszenie jest dostępne przez 14 dni od dnia zamieszczenia.
W celu zbadania istnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy, przed
podjęciem przez radę uchwały w sprawie wpisu, zespół do spraw wpisów przeprowadza
z wnioskodawcą rozmowę (z wyłączeniem wnioskodawców, którzy odbyli aplikację
radcowską i złożyli wniosek o wpis na listę radców prawnych w terminie 30 dni od dnia
uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego).
Wnioskodawcy przysługuje prawo wzięcia udziału w posiedzeniu rady, na którym będzie
rozpatrzony jego wniosek, w części dotyczącej rozpatrzenia wniosku, oraz prawo zabrania
głosu w trakcie posiedzenia. O terminie i miejscu posiedzenia wnioskodawca informowany
jest nie później, niż 7 dni przed terminem posiedzenia rady.
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