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I. STATUS 

Mgr Karolina Badurowicz



1. CZYM SIĘ ZAJMUJĄ:

ADWOKACI

Art. 4

1. Zawód adwokata polega na świadczeniu 

pomocy prawnej, a w szczególności na 

udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii 

prawnych, opracowywaniu projektów aktów 

prawnych oraz występowaniu przed sądami i 

urzędami.

RADCOWIE PRAWNI 

Art. 6 

1.Świadczenie pomocy prawnej przez radcę 

prawnego polega w szczególności na udzielaniu 

porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii 

prawnych, opracowywaniu projektów aktów 

prawnych oraz występowaniu przed urzędami 

i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

Mgr Karolina Badurowicz



2. FORMA WYKONYWANIA ZAWODU

ADWOKACI 

Art. 4 a

1. Adwokat wykonuje zawód w kancelarii 

adwokackiej, w zespole adwokackim oraz 

w spółce:

1. Cywilnej lub jawnej 

2. Partnerskiej 

3. Komandytowej lub komandytowo – akcyjnej

2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, 

o których mowa w ust. 1, jest świadczenie 

pomocy prawnej.

RADCOWIE PRAWNI

Art. 8

1. Radca  prawny  wykonuje  zawód  w ramach   

stosunku   pracy,   na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz 

w spółce:

1. Cywilnej lub jawnej 

2. Partnerskiej 

3. Komandytowej lub komandytowo – akcyjnej

2. Wyłącznym przedmiotem działalności spółek, 

o których mowa w ust. 1, jest świadczenie pomocy 

prawnej.

Mgr Karolina Badurowicz



■ ZESPÓŁ ADWOKACKI

Art. 17 

Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.

Art. 18 

1. Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2. O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.

Art 30 

Organami zespołu adwokackiego są:

1) zebranie zespołu;

2) kierownik zespołu;

3) komisja rewizyjna w zespołach liczących więcej niż 12 członków, a w zespołach mniejszych, jeżeli zostanie 
ona powołana uchwałą zebrania zespołu.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/495228,adwokaci-nie-chca-juz-pracowac-w-zespolach.html

Mgr Karolina Badurowicz



■ MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Art. 9 

1. Radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe 

bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Art. 13 

1. Radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej.

Art. 14 

Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie 

przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej.

https://www.rp.pl/artykul/883018-Czy-adwokat-moze-pracowac-na-etacie.html

Mgr Karolina Badurowicz



UPRAWNIENIE DO WYKONYWANIA ZAWODU

Mgr Karolina Badurowicz



KTO MOŻE BYĆ WPISANY NA LISTĘ:

ADWOKACI 

Art. 65 

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

1) jest nieskazitelnego charakteru i swym 

dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma 

pełną zdolność do czynności prawnych;

3) ukończył wyższe studia prawnicze 

w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację 

adwokacką i złożył egzamin adwokacki, 

z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i2.

RADCOWIE PRAWNI

Art. 24 

1. Na listę radców prawnych może być wpisany 

ten, kto:

1) ukończył wyższe studia prawnicze 

w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) (uchylony)

3) korzysta w pełni z praw publicznych;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5)jest nieskazitelnego charakteru i swym 

dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu radcy 

prawnego;

6)odbył W Rzeczypospolitej Polskiej aplikację 

radcowską i złożył egzamin radcowski, 

z zastrzeżeniem art.25 ust.1 i 2

Mgr Karolina Badurowicz



■ ODBYCIE APLIKACJI ADWOKACKIEJ/RADCOWSKIEJ – ZASADA

ADWOKACI RADCOWIE 

BRAK KONIECZNOŚCI 

ODBYWANIA APLIKACJI 

I ZŁOŻENIA EGZAMINU 

ZAWODOWEGO 

Art. 66 (!)

1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i

złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje 

się do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk 

prawnych;

2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat 

zajmowały stanowisko Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo 

wykonywały zawód komornika;

3) osób, które zajmowały stanowisko 

sędziego, prokuratora lub 

wykonywały zawód radcy prawnego albo 

notariusza;

3a) osób, które zajmowały stanowisko 

asesora sądowego przez okres co najmniej 2 

lat

4) (…)

5) (…)

Art. 25 (!)

1. Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i

złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje 

się do:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk 

prawnych;

2) osób, które przez o

kres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko 

Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej

Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy 

albo wykonywały zawód komornika;

3) osób, które zajmowały stanowisko 

sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód 

adwokata albo notariusza;

3a) osób, które zajmowały stanowisko 

asesora sądowego przez okres co najmniej 2

lat;

(…)

Mgr Karolina Badurowicz



ADWOKACI RADCOWIE 

BRAK KONIECZNOŚCI 

ODBYWANIA APLIKACJI,

ALE OBOWIĄZEK 

ZŁOŻENIA EGZAMINU 

ZAWODOWEGO 

Art. 66 (!)

2. Do egzaminu adwokackiego składanego 

przed komisją, o której mowa w art. 78, bez 

odbycia aplikacji adwokackiej, mogą 

przystąpić:

1) doktorzy nauk prawnych;

2) osoby, które przez okres co najmniej 4

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, 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;

(…)

Art. 25 (!)

2. Do egzaminu radcowskiego składanego 

przed komisją, o której mowa w art. 36(1).

bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą 

przystąpić:

1) doktorzy nauk prawnych;

2) osoby, które przez okres co najmniej 4

lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed 

złożeniem wniosku o dopuszczenie do 

egzaminu były zatrudnione na stanowisku 

referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, 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;

(…)

Mgr Karolina Badurowicz



ZAWIESZENIE/SKREŚLENIE Z LISTY 

Mgr Karolina Badurowicz



ZAWIESZENIE:

ADWOKACI 

Art. 4b 

1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:

(…)

5) w razie orzeczenia kary zawieszenia 

w czynnościach zawodowych albo tymczasowego 

zawieszenia w wykonywaniu czynności 

zawodowych.

RADCOWIE PRAWNI 

Art. 28 

1. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu 

radcy prawnego następuje w wypadku:

1) wykonywania zawodu adwokata;

2) podjęcia pracy w organach wymiaru 

sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii 

notarialnej;

3) podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

jej wiceprezesa, radcy lub referendarza.

2. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu 

radcy prawnego następuje także z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o 

zastosowaniu tej kary.

Mgr Karolina Badurowicz



SKREŚLENIE Z LISTY:

ADWOKACI

Art. 72

1. Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w 
wypadku:

1) śmierci;

2) wystąpienia z adwokatury;

3) przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;

4) objęcia stanowiska w organach  wymiaru sprawiedliwości, 
organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu 
notariusza;

4a) podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub 
referendarza;

5) powołania do wojskowej służby zawodowej;

6) (uchylony)

6a) (utracił moc)

7)utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa 
wykonywania zawodu.

8)uchylony)

1a.Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w razie 
orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia 
z adwokatury

RADCOWIE PRAWNI

Art. 29 

Skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku:

1) wniosku radcy prawnego;

2) (uchylony)

3) choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności 
prawnych;

4) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych;

4a) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż 
jeden rok;

5) śmierci radcy prawnego;

5a) (utracił moc)

6) orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o 
pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Mgr Karolina Badurowicz



ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 

Mgr Karolina Badurowicz



ZA CO PONOSI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ:

ADWOKACI 

Art. 80 

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością 

zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków 

zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym 

mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art.8b.

RADCOWIE PRAWNI

Art. 64 

1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne 

z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za 

naruszenie swych obowiązków zawodowych

Mgr Karolina Badurowicz



KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH

ADWOKACI 

Art. 81 

1. Kary dyscyplinarne są następujące:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna;

4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas 

od trzech miesięcy do pięciu lat;

5) (uchylony)

6) wydalenie z adwokatury.

RADCOWIE PRAWNI

Art. 65 

1. Karami dyscyplinarnymi są

1) upomnienie;

2) nagana;

3) kara pieniężna;

4) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w 

stosunku do aplikantów radcowskich –zawieszenie w prawach 

aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat;

5) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy 

prawnego, a w stosunku do aplikantów radcowskich –

wydalenie z aplikacji.

Mgr Karolina Badurowicz



KARA DYSCYPLINARNA + NA JAKI CZAS 

SIĘ ORZEKA 

UPOMNIENIE 3 LATA 

NAGANA 2. Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz 

wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat

4. Kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego 

prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech 

lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

3 LATA 

KARA PIENIĘŻNA 3 LATA 

ZAWIESZENIE 3. Obok  kary  zawieszenia  w czynnościach zawodowych orzeka się 

dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat 

dziesięciu.

5.Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę 

biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu 

adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia

5 LAT 

WYDALENIE Z 

ADWOKATURY/RADCOSTWA 

10 LAT 

3a. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, 

sąd dyscyplinarny określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.

Mgr Karolina Badurowicz



PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE MNIEJSZEJ WAGI

ADWOKACI

Art. 85 

1. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi 

albo w świetle okoliczności sprawy będzie to 

wystarczającym środkiem dyscyplinującym adwokata lub 

aplikanta adwokackiego bez potrzeby wymierzenia kary 

dyscyplinarnej, dziekan okręgowej rady adwokackiej, na 

wniosek rzecznika dyscyplinarnego, może poprzestać na 

udzieleniu upomnienia dziekańskiego (…)

RADCOWIE PRAWNI

Art. 66

1. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi albo 

w świetle okoliczności sprawy będzie to wystarczającym 

środkiem dyscyplinującym radcę prawnego lub aplikanta 

radcowskiego bez potrzeby wymierzenia kary dyscyplinarnej, 

dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, na wniosek 

rzecznika dyscyplinarnego, może poprzestać na udzieleniu 

ostrzeżenia (…)

Mgr Karolina Badurowicz



POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

ADWOKACI

Art. 95 c 

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie;

2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;

3) postępowanie wykonawcze.

+ Art. 86a – 95n

RADCOWIE PRAWNI

Art. 67(2) 

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie;

2) Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;

3) postępowanie wykonawcze

+ Art. 67(1) – 74(1)

Mgr Karolina Badurowicz



1. POPEŁNIENIE PRZEWINIENIA 
PRZEZ ADWOKATA/RADCĘ 

PRAWNEGO

2. WSZCZĘCIE 
DOCHODZENIA PRZEZ 

RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

3. PRZEPROWADZENIE 
DOCHODZENIA PRZEZ 

RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

4. 

A. ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ 
RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO DO 
SĄDU DYSCYPLINARNEGO

B. UMORZENIE POSTĘPOWANIA 

5. ROZPOZNANIE 
SPRAWY PRZEZ SĄD 

DYSCYPLINARNY 

6. WYDANIE 
ORZECZENIA PRZEZ SĄD 

DYSCYPLINARNY 

7. ODWOŁANIE SIĘ DO WYŻSZEGO 
SĄDU DYSCYPLINARNEGO

8. WYDANIE 
ORZECZENIA PRZEZ 

WYŻSZY SĄD 
DYSCYPLINARNY 

9. KASACJA DO SĄDU 
NAJWYŻSZEGO

Mgr Karolina Badurowicz



II. APLIKACJA 

Mgr Karolina Badurowicz



■ OGÓLNY PRZEBIEG APLIKACJI (ADWOKACJA/RADCOWSKA)

EGZAMIN WSTĘPNY

WPIS NA LISTĘ 
APLIKANTÓW

APLIKACJA 

EGZAMIN KOŃCOWY 
(ZAWODOWY)

Mgr Karolina Badurowicz



CEL APLIKACJI 

ADWOKACKIEJ

Art. 76 

1. Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia 

każdego roku i trwa 3 lata. Celem aplikacji adwokackiej 

jest przygotowanie aplikanta do należytego 

i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, 

w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu 

zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów 

i opinii oraz przyswojenie za sad wykonywania zawodu.

RADCOWSKIEJ

Art. 32 

1. Celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta 

do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu 

radcy prawnego, w szczególności wykształcenie 

umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, 

sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz 

przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

2. Aplikacja radcowska rozpoczyna się 1 stycznia każdego 

roku i trwa trzy lata.

Mgr Karolina Badurowicz



SPOSÓB NABORU NA APLIKACJĘ:

ADWOKACKĄ 

Art. 75

1. Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza 

się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację 

adwokacką, zwanego dalej „egzaminem 

wstępnym”.

RADCOWSKĄ 

Art. 33

1. Nabór na aplikację radcowską przeprowadza się 

w drodze egzaminu wstępnego na aplikację 

radcowską, zwanego dalej „egzaminem wstępnym”.

Mgr Karolina Badurowicz



EGZAMIN WSTĘPNY 

NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ 

Art. 75 a

1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje 

egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej 

przy Ministrze Sprawiedliwości, powołane w drodze 

zarządzenia, zwane dalej „komisjami 

kwalifikacyjnymi”. Właściwość komisji 

kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej 

lub kilku okręgowych rad adwokackich.

Art. 75 i 

1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu 

składającego się z zestawu 150 pytań 

zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z 

których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty 

odpowiedzi. 

NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 

Art. 33 (1)

1. Egzamin wstępny przeprowadzają komisje egzaminacyjne 

do spraw aplikacji  radcowskiej  przy  Ministrze  

Sprawiedliwości,  powołane  w drodze zarządzenia, zwane  

dalej  „komisjami  kwalifikacyjnymi”. Właściwość  komisji 

kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości jednej lub 

kilku okręgowych izb radców prawnych.

Art. 33(9)

1. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego 

się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje 

odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty 

odpowiedzi.

Mgr Karolina Badurowicz



UCHWAŁA O WPISIE NA LISTĘ APLIKANTÓW 

ADWOKACKICH

Art. 75 

3. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na 

podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej 

właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 75c ust.

2. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z 

egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku 

o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat 

od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu 

wstępnego.

4. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej 

warunki, o których mowa w ust. 2 i3.

RADCOWSKICH 

Art. 33

3. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na 

podstawie uchwały rady okręgowej izby radców 

prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia 

zgłoszenia, o którym mowa w art.33(3)ust.2. 

Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z 

egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia 

wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w 

ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku 

egzaminu wstępnego.

4. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej 

warunki, o których mowa w ust. 2 i 3.

Mgr Karolina Badurowicz



APLIKACJA 

ADWOKACKA 

Art. 77 

1. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant 

adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, 

organami ścigania, organami państwowymi, 

samorządowymi i innymi  instytucjami, z wyjątkiem 

Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i 

Trybunału Stanu.

5. Aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać 

pisma procesowe związane z występowaniem 

adwokata przed sądami, organami ścigania i organami  

państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami –

z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem 

apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.

RADCOWSKA

Art. 35 

Do obowiązków aplikanta radcowskiego należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach 

teoretycznych i praktycznych;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych 

umiejętności zawodowych;

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;

4) przystąpienie do egzaminu radcowskiego w wyznaczonym 

terminie.

+ Art. 35 (1) ! 

Mgr Karolina Badurowicz



EGZAMIN ZAWODOWY

ADWOKACKI 

Art. 77 a

1. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym 

egzaminem adwokackim, w drodze zarządzenia, 

zespół do przygotowania zadań na egzamin 

adwokacki, zwany dalej „zespołem”.’

8. Na każdą z części egzaminu adwokackiego zespół 

sporządza zadania wraz z opisami istotnych 

zagadnień z zakresu  prawa  karnego,  cywilnego  

lub  rodzinnego, gospodarczego 

administracyjnego i zasad wykonywania zawodu.

+ art. 78 d

Art. 78 f

1. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego 

otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu 

adwokackiego otrzymał ocenę pozytywną.

RADCOWSKI

Art. 36

1. Minister Sprawiedliwości powołuje przed każdym 

egzaminem radcowskim, w drodze zarządzenia, zespół 

do przygotowania zadań na egzamin radcowski, zwany 

dalej „zespołem”.

8. Na każdą z części egzaminu radcowskiego zespół 

sporządza zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z 

zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, 

gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania 

zawodu.

+ art. 36(4)

Art. 36(6)

1. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje 

zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego 

otrzymał ocenę pozytywną

Mgr Karolina Badurowicz



SAMORZĄD 

Mgr Karolina Badurowicz



SAMORZĄD

ADWOKATÓW

Art. 1

2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach 

samorządu zawodowego. 

RADCÓW PRAWNYCH 

Art. 40 

1. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu 

swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.

2. Przynależność radców prawnych i aplikantów 

radcowskich do samorządu jest obowiązkowa

Mgr Karolina Badurowicz



SAMORZĄD 
ADWOKATÓW/RADCÓW PRAWNYCH 

CENTRALNY

- NAJWAŻNIEJSZA WŁADZA ZNAJDUJE SIĘ 
W WARSZAWIE

- KONTROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO

- JEDNA DUŻA IZBA, W RAMACH KTÓREJ JEST WIELE 
MAŁYCH  

LOKALNY

- UTWORZENIE MNIEJSZYCH JEDNOSTEK NA TERENIE 
CAŁEGO KRAJU 

- KONTROLA NA POZIOMIE LOKALNYM 

- WIELE MAŁYCH IZB TWORZĄCYCH RAZEM JEDNĄ 
WIELKĄ 

Mgr Karolina Badurowicz



CENTRALNY SAMORZĄD

RADCOWIE PRAWNI 

KRAJOWA 
RADA RADCÓW 

PRAWNYCH

KRAJOWY 
ZJAZD 

WYŻSZY SĄD 
DYSCYPLINARNY 

WYŻSZA 
KOMISJA 

REWIZYJNA 

ADWOKACI 

NACZELNA 
RADA 

ADWOKACKA 

KRAJOWY 
ZJAZD

WYŻSZY SĄD 
DYSCYPLINARNY 

WYŻSZA 
KOMISJA 

REWIZYJNA 
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LOKALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

IZBA 
ADWOKACKA 

ZGROMADZENIE 
IZBY 

SĄD 
DYSCYPLINARNY 

KOMISJA 
REWIZYJNA 

RADCOWIE PRAWNI

OKRĘGOWA 
IZBA RADCÓW 

PRAWYCH 

ZGROMADZENIE 
IZBY 

OKRĘGOWY SĄD 
DYSCYPLINARNY 

OKRĘGOWA 
KOMISJA 

REWIZYJNA 
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CENTRALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

NACZELNA RADA ADWOKACKA 

Art. 57 

1. Naczelną Radę Adwokacką tworzą:

1) prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;

2) adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd 

Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie 

dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie 

więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej 

izby;

3) dziekani okręgowych rad adwokackich.

2. Siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest 

m.st. Warszawa

+ art. 58 (!)

RADCOWIE PRAWNI

KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH 

Art. 59 

1. Krajową  Radę  Radców  Prawnych  stanowią  

prezes  i członkowie wybrani   przez   Krajowy  

Zjazd  Radców  Prawnych  oraz  członkowie  

wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia 

okręgowych izb, po jednym z każdej izby.

+ art. 60 (!)

Mgr Karolina Badurowicz



CENTRALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI

NACZELNA RADA ADWOKACKA KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH 

Art. 59

1.   Naczelna   Rada   Adwokacka

wybiera  ze  swego  grona  dwóch wiceprezesów,  

sekretarza,  skarbnika,  zastępcę  sekretarza  oraz  dwóch  

członków, którzy  łącznie  z prezesem  stanowią  Prezydium  

Naczelnej  Rady  Adwokackiej. Prezydium jest organem 

wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Art. 59

2. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych stanowią 

prezes i wybrani przez Krajową Radę wiceprezesi, 

sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych jest 

organem wykonawczym tej Rady i zdaje jej sprawę ze swej 

działalności.

NACZELNA RADA 
ADWOKACKA 

PREZYDIUM 

- ORGAN 
WYKONAWCZY

KRAJOWA RADA RADCÓW 
PRAWNYCH

PREZYDIUM 

- ORGAN 
WYKONAWCZY

Mgr Karolina Badurowicz



CENTRALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

KRAJOWY ZJAZD

Art. 54 

1. Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci 

wybrani w proporcji  do liczby członków izby, 

ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, 

jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z 

każdej izby.

2. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, niebędący 

delegatami, członkowie Naczelnej Rady 

Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb 

adwokackich.

RADCOWIE PRAWNI

KRAJOWY ZJAZD

Art. 56

1. W Krajowym Zjeździe Radców Prawnych udział 

biorą delegaci wybrani przez zgromadzenia 

okręgowych izb radców prawnych oraz, z głosem 

doradczym, niebędący delegatami: członkowie 

ustępującej Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 

Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący 

Wyższej Komisji Rewizyjnej.

+ Art. 57 

Mgr Karolina Badurowicz



ZJAZD 

ADWOKACI RADCOWIE

ZWYCZAJNY Art. 55

1. Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery 

lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada Adwokacka. 

Odbywa się on w ciągu trzech miesięcy od daty 

dokonania wyborów we wszystkich izbach 

adwokackich.

Art. 56 

Krajowy Zjazd Radców Prawnych 

zwołuje Krajowa Rada Radców 

Prawnych.

NADZWYCZAJNY Art. 55

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na 

żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Wyższej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej 

członków Naczelnej Rady Adwokackiej albo co 

najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich.

Art. 58

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 

Radców Prawnych zwołuje Krajowa 

Rada Radców Prawnych:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek swego prezydium lub 

Wyższej Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej jednej 

trzeciej rad okręgowych izb radców 

prawnych.

2.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 

powinien być zwołany w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wpływu wniosku o

zwołanie Zjazdu.

Mgr Karolina Badurowicz



CENTRALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY 

Art. 63

1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z członków oraz 

zastępców członków.

2. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

wybierają spośród siebie jednego lub dwóch 

wiceprezesów.

3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów 

rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy 

rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy 

dyscyplinarne.

4. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy 

w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz 

składa jej okresowe informacje o stanie spraw 

dyscyplinarnych.

RADCOWIE PRAWNI

WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY 

Art. 62

1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od 

orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych.

2. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje, jako sąd pierwszej 

instancji, sprawy dyscyplinarne członków Krajowej Rady 

Radców Prawnych i rad okręgowych izb radców prawnych. 

Odwołania od orzeczeń wydanych w tym trybie rozpatruje ten 

sam sąd w innym, pięcioosobowym składzie.

Mgr Karolina Badurowicz



CENTRALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

WYŻSZA KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 64

1. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę 

finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady 

Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał 

Krajowego Zjazdu Adwokatury.

2. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z 

przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 

czterech członków oraz dwóch zastępców członków.

3. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje 

Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach 

przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć 

w posiedzeniach tych organów.

RADCOWIE PRAWNI

WYŻSZA KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 61

Do zakresu działania Wyższej Komisji Rewizyjnej należy 

kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Radców 

Prawnych.

Mgr Karolina Badurowicz



LOKALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 

Art. 42

1. Okręgowa rada adwokacka składa się z dziekana, 

pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech 

zastępców członków.

2. Prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu 

komisji rewizyjnej przysługuje prawo do uczestnictwa 

w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej.

Art. 43 

1. Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona 

jednego lub dwóch wicedziekanów, sekretarza, w razie 

potrzeby zastępcę sekretarza, a także skarbnika, którzy 

łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto 

okręgowa rada adwokacka powołuje przewodniczącego 

i członków zespołu wizytatorów.

+ Art. 44

RADCOWIE PRAWNI

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

Art. 49

1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na 

terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców 

prawnych

Art. 52 

1. Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada 

okręgowej izby radców prawnych.

2. Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców 

prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz 

wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i 

członkowie.

Mgr Karolina Badurowicz



OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 

PREZYDIUM RADY 

- ORGAN WYKONAWCZY

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH 

PREZYDIUM RADY 

- ORGAN WYKONAWCZY

Mgr Karolina Badurowicz



LOKALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

ZGROMADZENIE  IZBY 

Art. 39

Organami izby adwokackiej są:

1) zgromadzenie izby składające się z adwokatów 

wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych 

adwokatów;

RADCOWIE PRAWNI

ZGROMADZENIE OKRĘGOWEJ IZBY 

Art. 50 

1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych 

uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby 

oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.

Mgr Karolina Badurowicz



ZGROMADZENIE IZBY

ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI

ZWYCZAJNE Art. 41 

1. Zwyczajne zgromadzenie izby –zwoływane przez 

okręgową radę adwokacką – odbywa się raz do roku.

Art. 50

3. Zgromadzenie okręgowej izby radców 

prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz 

do roku.

NADZWYCZAJNE Art. 41 

2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej rady 

adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej 

adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w 

ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania

Art. 51 

1. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej 

izby radców prawnych 

zwołuje rada okręgowej izby radców 

prawnych:

1) z własnej inicjatywy;

2) Na wniosek Krajowej Rady Radców 

Prawnych;

3) na wniosek swego prezydium lub 

okręgowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek jednej trzeciej członków 

okręgowej izby radców prawnych.

2. Nadzwyczajne zgromadzenie okręgowej 

izby powinno być zwołane w ciągu 3 tygodni 

od dnia wpływu wniosku w sprawie 

zwołania tego zgromadzenia.

Mgr Karolina Badurowicz



LOKALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

SĄD DYSCYPLINARNY 

Art. 50 

Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy 

wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych 

członków izby.

Art. 51 

1. Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, 

członków oraz zastępców członków.

2. Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach 

składających się z trzech sędziów.

RADCOWIE PRAWNI

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY 

Art. 54

1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy 

dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych 

wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o 

których mowa w art. 66 ust. 3.

2. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego służy 

odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Mgr Karolina Badurowicz



POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI

I INSTANCJA SĄD DYSCYPLINARNY OKRĘGOWY SĄD 

DYSCYPLINARNY

SAMORZĄD LOKALNY 

II INSTANCJA WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY WYŻSZY SĄD DYSCYPLINARNY SAMORZĄD CENTRALNY 

Mgr Karolina Badurowicz



RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI

I INSTANCJA Art. 51 a

1. Do zakresu działania rzecznika dyscyplinarnego 

należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, 

określone w ustawie i przepisach wydanych na jej 

podstawie.

2. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać 

czynności przy pomocy swoich zastępców.

Art. 54(1)

1. Do zakresu działania rzecznika 

dyscyplinarnego należą czynności w 

postępowaniu dyscyplinarnym, określone w

ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać 

czynności przy pomocy swoich 

zastępców.

II INSTANCJA Art. 63 a

1. Do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adwokatury należą czynności w postępowaniu 

dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach 

wydanych na jej podstawie.

2. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury może 

wykonywać czynności przy 

pomocy swoich zastępców.

Art. 61(1) 

1. Do zakresu działania Głównego Rzecznika 

Dyscyplinarnego należą czynności  w 

postępowaniu  dyscyplinarnym,  określone w

Ustawie i przepisach wydanych na jej 

podstawie.

2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny może 

wykonywać czynności przy pomocy 

swoich zastępców.

Mgr Karolina Badurowicz



LOKALNY SAMORZĄD 

ADWOKACI 

KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 52

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola 

działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady 

adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał 

zgromadzenia izby.

Art. 53

Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków 

oraz dwóch zastępców członków.

RADCOWIE PRAWNI

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 

Art. 53

Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy 

kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców 

prawnych

Mgr Karolina Badurowicz



PRZYDATNE LINKI

 Historia Adwokatury:

http://www.adwokatura.pl/100-lecie-adwokatury/historia-samorzadu-adwokatury-polskiej/

 Historia Radców Prawnych 

http://www.prawnik-raciborz.pl/10-raciborz/prawo/14-historia-zawodu-radcy-prawnego

Mgr Karolina Badurowicz


