
OKRĘGOWA  IZBA 

 

RADCÓW PRAWNYCH 

WE WROCŁAWIU 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW  

WYMAGANYCH PRZY WPISIE NA LISTĘ PRAWNIKÓW ZAGRANICZNYCH 
na podstawie art. 4 ust. 2, art. 6 ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu  

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej 

dotyczy: PRAWNIK ZAGRANICZNY spoza Unii Europejskiej 

Lp. Nazwa dokumentu 

1.  
Wniosek o wpis na listę prawników zagranicznych do  właściwej Rady OIRP ze względu na siedzibę 
przyszłej siedziby zawodowej lub siedzibę przyszłego pracodawcy /sporządzony w języku polskim/ 

2.  

Karta ewidencyjna  
(zgodna ze wzorem określonym w uchwale nr 114/IX/2014 Prezydium KRRP z 13-12- 2014 r.  
w sprawie wzoru karty ewidencyjnej) 
(do pobrania ze strony internetowej WWW.OIRP.WROCLAW.PL) 

3.  
Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis - uwierzytelniona notarialnie 
lub urzędowo kopia takiego dokumentu.  

4.  

Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzające,  
że ubiegający się o wpis jest zarejestrowany w tym państwie jako uprawniony do wykonywania 
zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych określonych w załączniku do Ustawy z dnia 
05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej 
Polskiej (dalej: u.s.p.pz.p.p. w RP) lub określonych postanowieniami art. 2 pkt 3 u.s.p.pz.p.p. 
 w RP  
(wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego i apostille). 

5.  

Oświadczenie Wnioskodawcy, złożone na piśmie o przyszłej siedzibie zawodowej lub o siedzibie 
przyszłego pracodawcy, jeżeli praktyka ma być wykonywana w oparciu o umowę o pracę.  
(jeśli oświadczenie jest sporządzone w obcym języku to  wraz z tłumaczeniem dokonanym  
przez tłumacza przysięgłego) 

6.  

Uwierzytelniona kopia zezwolenia na osiedlenie i podjęcie pracy wydane przez właściwe władze 
Rzeczypospolitej Polskiej  
(dot. prawników spoza UE). 
(obowiązek czasowo wyłączony w stosunku do obywatelu Ukrainy na podstawie Decyzji 
wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z 04-03-2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu 
wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca 
wprowadzeniem tymczasowej ochrony) 

7.  

Uwierzytelnioną kopię polisy, lub promesy zawarcia umowy ubezpieczenia prawnika 
zagranicznego od odpowiedzialności cywilnej określonej postanowieniami art. 11 u.s.p.pz.p.p.  
w RP lub wniosek skierowany do Rady OIRP o włączenie do grupowego ubezpieczenia OC radców 
prawnych i prawników zagranicznych (jeśli wniosek jest sporządzone w obcym języku  
to  wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego) 

8.  
Oświadczenie Wnioskodawcy, iż znane mu są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 u.s.p.pz.p.p. w RP  
(dotyczy prawników spoza UE). 

9.  
Oświadczenie Wnioskodawcy, czy starał się lub stara o wpis na listę prawników zagranicznych  
w innej izbie radców prawnych lub radzie adwokackiej. 

10.  
Oświadczenie Wnioskodawcy, o korzystaniu z pełni praw publicznych.  
(jeśli oświadczenie jest sporządzone w obcym języku to  wraz z tłumaczeniem dokonanym  
przez tłumacza przysięgłego) 

11.  
Oświadczenie Wnioskodawcy, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 
(jeśli oświadczenie jest sporządzone w obcym języku to  wraz z tłumaczeniem dokonanym  
przez tłumacza przysięgłego) 

12.  

Oświadczenie Wnioskodawcy, o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy 
postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych. 
(jeśli oświadczenie jest sporządzone w obcym języku to  wraz z tłumaczeniem dokonanym  
przez tłumacza przysięgłego) 

http://www.oirp.wroclaw.pl/


Postawa wymagania ww. dokumentów: 

• Art. 23 w zw. z art. 21 ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

• Art. 24 ust. 2a pkt 1, 2, ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych 

• uchwała nr 500/V/2002 Krajowej Rady Radców Prawnych z 13-12- 2002 r. w sprawie 
Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych  
(t.j. załącznik do uchwały nr 276/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  
z 20-07-2016 r.), 

• uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z 30.01.2010 r. w sprawie 
regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (t.j. załącznik 

do uchwały Nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 12-03-2021 r.) 

Dodatkowe wyjaśnienia: 

➢ Wszelkie dokumenty, o ile nie są sporządzone w języku polskim, należy przedłożyć  
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego 
zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości (w Polsce). Wszelkie inne tłumaczenia 

wymagają legalizacji polskiego przedstawiciela konsularnego w państwie wystawienia 
oryginalnego dokumentu. 

 

13.  
Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc  
przed złożeniem wniosku.  
(chodzi o Krajowy Rejestr Karny w Polsce) 

14.  
Wyciąg z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku o wpis /opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku/ 
(wraz z tłumaczeniem  dokonanym przez tłumacza przysięgłego i apostille). 

15.  2 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 

16.  

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

− opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych –  wynosi 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie złożenia wniosku o wpis na listę r.pr.;  

− opłata manipulacyjna związana z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców 
prawnych - 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dacie złożenia 
wniosku o wpis na listę r.pr. 

Konto bankowe, na które należy wnieść opłatę – OIRP we Wrocławiu: 
PKO BP SA 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114 

http://www.oirp.krakow.pl/?act=show&cId=674&l=pl

