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UCHWAŁA Nr 42/04
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 5 czerwca 2004 r.

Regulamin przeprowadzenia testu umiejętności
dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
126 poz. 1069).

§ 1
1. Celem testu jest ocena zdolności kandydata do wykonywania zawodu adwo-

kata zgodnie z wymaganiami stawianymi adwokatom wykonującym zawód na te-
renie RP, z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych wymaganych w
państwie członkowskim UE do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytu-
łów o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez
prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (Dz.U. Nr 126 poz. 1069), zwa-
nej dalej „ustawą”.

2. Termin przeprowadzenia testu wyznacza Okręgowa Rada Adwokacka właści-
wa stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy i powiadamia o nim zainteresowanego i Na-
czelną Radę Adwokacką.

3. W razie niepomyślnego wyniku test może być powtórzony – jeden raz.
4. Termin testu poprawkowego wyznacza Okręgowa Rada Adwokacka w termi-

nie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego testu.
5. Naczelna Rada Adwokacka prowadzi listę osób które nie zdały testu. Okręgo-

we Rady Adwokackie obowiązane są zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką o
każdym wypadku niezdania testu.

§ 2
1. Test przeprowadza Komisja składająca się z co najmniej z 5 członków i jest po-

woływana przez Okręgową Radę Adwokacką. W skład Komisji wchodzi przedsta-
wiciel Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
Rada powołuje Przewodniczącego Komisji, jego zastępcę i sekretarza.

2. W trakcie testu niedopuszczalna jest zmiana składu Komisji.
3. Za opracowanie testu odpowiada dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej,

który przedstawia go Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
4. Test do chwili rozpoczęcia egzaminu jest poufny.

§ 3
1. Test składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Przerwa między częścią pisemną, a częścią ustną nie może trwać dłużej niż 21 dni.
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§ 4
1. Część pisemna testu trwa dwa dni następujące po sobie. W pierwszym dniu

zdający opracowuje temat z zakresu prawa cywilnego, zaś dnia następnego temat z
zakresu, wedle swego wyboru:

a. prawa karnego materialnego i procesowego
b. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
c. prawa gospodarczego i podstaw prawa podatkowego
d. prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego oraz zagadnień praw człowieka

i podstawowych wolności oraz ustroju organów ochrony prawnej
e. prawa administracyjnego i spółdzielczego.
2. Czas sporządzania pracy pisemnej nie może przekroczyć 5 godzin.
3. W trakcie pracy pisemnej kandydat może korzystać z aktów normatywnych i

zbiorów orzecznictwa.

§ 5
1. Ocenę prac pisemnych dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie ko-

misji. W razie rozbieżności ocenę pracy ustala komisja.
2. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej testu, jest uzyskanie oceny pozy-

tywnej z co najmniej jednego przedmiotu części pisemnej. Uzyskanie dwóch ocen
negatywnych powoduje niezaliczenie testu umiejętności.

3. Wyniki części pisemnej testu ogłasza się w siedzibie Okręgowej Rady Adwo-
kackiej, nie później niż 7 dni przed terminem części ustnej.

§ 6
Część ustna testu obejmuje udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania z za-

kresu dwóch wybranych przez kandydata dziedzin prawa spośród wymienionych
w § 4, a ponadto obowiązkowo z zakresu:

a. zasad organizacji i trybu działania samorządu zawodowego, warunków wyko-
nywania zawodu adwokata oraz

b. zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu.

§ 7
Z przebiegu części ustnej testu sporządza się – dla każdego zdającego – protokół

zawierający osnowę odpowiedzi na wylosowane pytania i ocenę uzyskaną ze śred-
niej wynikającej z poszczególnych ocen wystawianych przez członków komisji.
Uzyskanie oceny negatywnej z części ustnej powoduje niezaliczenie testu umiejęt-
ności.

§ 8
1. Ogólną ocenę uzyskaną przez kandydata, ogłasza Komisja bezpośrednio po

przeprowadzeniu narady.
2. Od decyzji Komisji odwołanie nie przysługuje.
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§ 9
Uchwała podlega opublikowaniu w „Palestrze” oraz w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA NR 43/04
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 5 czerwca 2004 r.

Regulamin zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym
reprezentującym klienta w postępowaniu,
w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami
wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. k ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwoka-
turze (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz 1058, z późn. zm.1), uchwala się,
co następuje:

§ 1
Regulamin odnosi się do współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym, w

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz.
1069), reprezentującym klientów w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata.

§ 2
Adwokat może współdziałać z prawnikiem zagranicznym w sytuacjach określo-

nych w art. 17 ust. 1, art. 38 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 i art. 43 w zw. z art. 38 ust. 1
i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, po zawarciu z nim umowy
o współdziałaniu, zwanej dalej „umową”.

§ 3
Umowa powinna być zawarta na piśmie w języku polskim.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 126, poz. 1069, Nr 78, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r.
Nr 34, poz. 303.


