
 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH  

PRZY WPISIE NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH 
DLA OSÓB BEZ WYMOGU ODBYCIA APLIKACJI RADCOWSKIEJ I ZŁOŻENIA 

EGZAMINU RADCOWSKIEGO 

dotyczy: PREZES, WICEPREZES, RADCA  

PROKURATORII GENERALNEJ RP 

podstawa wpisu: 
art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2   

 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych 

Dokumenty obligatoryjne: 

Lp. Nazwa dokumentu 

1.  wniosek o wpis na listę radców prawnych do Dziekana właściwej Rady OIRP 

2.  karta ewidencyjna  

3.  życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej 

4.  
oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu 
uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza 

5.  

Dokumenty zaświadczające że przez okres min 3 lat wnioskodawca zajmował stanowisko  
Prezesa/Wiceprezesa/Radcy Prokuratorii Generalnej (decyzja Prezesa Rady Ministrów o powołaniu 
na stanowisko Prezesa/Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej, Umowa o pracę na stanowisku radcy 
Prokuratorii Generalnej, świadectwo pracy – jeśli nastąpiło odwołanie lub zakończenie stosunku 
pracy.  

6.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

7.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

8.  
oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców 
prawnych 

9.  
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 

10.  
oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych 
lub dyscyplinarnych 

11.  dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

12.  
informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 
miesiąc przed złożeniem wniosku; 

13.  

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 1.08.1972 r.; 

14.  

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 

15.  

W przypadku gdy na dokumentach takich jak np. dyplom ukończenia studiów wyższych, 
dokumentach z okresu aplikacji jest inne nazwisko niż wnioskodawca nosi  w dacie złożenia wniosku 
o wpis na listę r.pr. – dokument poświadczający zmianę nazwiska (akt małżeństwa, decyzja 
administracyjna o zmianie nazwiska) 

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

