WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
Na podstawie art. 24.1.1-6 w związku z art. 25.1
Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego które przeprowadzane jest zgodnie
z treścią § 15 ust.1 uchwały nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu prowadzenia
list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (tj. Uchwała Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców
Prawnych z dnia 28 listopada 2013r. z późn. zm).
W celu zbadanie istnienia przesłanek, o których mowa art. 24 ust.1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z
2014r. poz. 637 z późn. zm) Zespół może zadawać pytania z zakresu etyki, zasad wykonywania zawodu radcy
prawnego oraz zasad organizacji i działania samorządu radców prawnych.
Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się wraz z następującymi dokumentami:
1)
2)
3)
4)

kartą ewidencyjną x 2 (druk do pobranie ze strony OIRP w zakładce dla radców),
dwoma zdjęciami legitymacyjnymi,
życiorysem zawierającym przebieg pracy zawodowej,
oryginałem dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt.1 ustawy o radcach prawnych lub jego uwierzytelnionym przez uczelnie lub notariusza odpisem,
5) odpisem skróconym aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po dacie ukończenia studiów),
6) oryginałem dokumentu potwierdzającego złożenie jednego z egzaminów: sędziowskiego,
prokuratorskiego, notarialnego lub jego uwierzytelnionym przez notariusza odpisem.
lub
dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu uprawniającego do wpisu w przypadku wniosku
osób, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy,
7) informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejsza niż miesiąc
przed złożeniem wniosku,
8) oświadczeniem o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową izby,
9) oświadczeniem czy i w jakich izbach wnioskodawca starał się albo stara się o wpis na listę radców
prawnych lub aplikantów radcowskich i z jakim skutkiem,
10) oświadczeniem, że wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w art. 26 ustawy o radcach prawnych
11) oświadczeniem o
zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub
dyscyplinarnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. ( wzory oświadczeń do pobrania poniżej)
12) oświadczeniem wnioskodawcy następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
postępowania o wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
13) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.
oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów /(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1388) albo informacją, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
(wzory oświadczeń do pobrania poniżej)
14) opinią rady izby adwokackiej lub notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem tych samorządów,
15) w przypadku osób, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 4 lit. a i pkt 5 lit.a
 opinią z sądu lub prokuratury

 aktem mianowania/ umową o pracę wraz z aneksami ( w przypadku trwającego zatrudnienia)
 odwołaniem / świadectwem pracy ( w przypadku zakończenia zatrudnienia)
17) w przypadku osób, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 4 lit. b i c oraz pkt 5 lit.b i c dokumentami
potwierdzającymi praktykę w kancelariach, o których mowa w art.4a ust.1 ustawy z dnia 26 maja
1982r.- Prawo o adwokaturze i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych lub
urzędach organów władzy publicznej czy państwowych jednostkach organizacyjnych:
 umową o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami
od pracodawcy określającymi zakres obowiązków (w przypadku trwającego zatrudnienia.)
 umową cywilnoprawną wraz z
 z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy
określającymi zakres obowiązków
 oświadczeniem zleceniodawcy o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego
oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów
 aneksami do w/w umów
 świadectwem pracy wraz z zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków
(w przypadku zakończenia zatrudnienia).
18) w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b zaświadczeniem
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.
19) dowodem uiszczenia opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych w wysokości
zgodnej z Uchwałą nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010r.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość ww. wymogom, Dziekan wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w
terminie 7 dni, pouczając go o skutkach prawnych ich nie usunięcia.

