
OKRĘGOWA  IZBA 

 

RADCÓW PRAWNYCH 

WE WROCŁAWIU 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY WPISIE  

NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH 
DLA PRAWNIKA Z UNII EUROPEJSKIEJ,  

KTÓRY PODLEGA TESTOWI UMIEJĘTNOŚCI 
art. 22 ust. 1 i art. 21 

ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych  
pomocy prawnej w RP 

w zw. z art. 24 ust. 1pkt 3-5 i ust. 2 zd. 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.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
5.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

6.  
oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby 

radców prawnych 

7.  

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 

8.  
oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach 

karnych lub dyscyplinarnych 
9.  oświadczenie, że wnioskodawca włada językiem polskim w mowie i piśmie 

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

11.  
informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 

miesiąc przed złożeniem wniosku; 

12.  

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). 
13.  dokument potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej   

14.  

dokument potwierdzający zdanie testu umiejętności 

− Protokół z przebiegu powtarzalnego testu umiejętności przez Komisje Egzaminacyjną przy 

Min. Spraw.; 

− Uchwała Komisji Egzaminacyjnej przy Min. Spraw. w spr. wyniku  powtarzalnego testu 

umiejętności dla kandydatki ubiegającej się o wpis na listę r.pr. 
(dokumenty są przekazywane OIRP we Wrocławiu przez  Komisję Egzaminacyjną przy Ministrze 

Sprawiedliwości) 

15.  

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 przysięgłym i apostille). 

16.  

dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych 
studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zakresem odbytego 

kształcenia (zaświadczenie o zaliczonych przez wnioskodawcę na zagranicznych studiach 

prawniczych przedmiotach) - oryginał lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię  

lub notariusza, a w przypadku gdy jest to  dyplom ukończenia wyższych  zagranicznych studiów 

prawniczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym i apostille) 

17.  

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.;  

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


 

− 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 

18.  

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.; 


